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Cảnh báo sớm, kiểm soát hiệu quả 
chất lượng không khí

u 5

Bình Định phát huy hiệu quả 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

Đổi mới cách nghĩ, cách làm về quy hoạch, 
xây dựng hạ tầng giao thông

Đỗ ô tô còn tùy tiện
Tập trung điều tra, xử lý tội phạm 
tham nhũng, lợi dụng chức vụ

tận tâm, sáng tạo

Theo kế hoạch, tháng 11.2022, Bình Định sẽ tổ chức đánh 
giá, xếp hạng và công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 
2022. So với các năm trước, tiêu chí lựa chọn các sản phẩm 
OCOP có nhiều điểm mới, trong đó chú trọng các sản phẩm 
giàu tiềm năng, có sự khác biệt.

CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2022:

Ưu tiên sản phẩm 
giàu tiềm năng phát triển

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 91/2022 CỦA CHÍNH PHỦ:

Doanh nghiệp “dễ thở” hơn . . . .u3
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Các đồng chí lãnh đạo trao tặng bằng khen và biểu trưng cho giáo viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác lần thứ V, năm 2022, chiều 11.11.                               Ảnh: C.H
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Những giáo viên trẻ 
Thời gian qua, đội ngũ nhà giáo trẻ trong tỉnh đã luôn nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, tạo hứng thú học tập cho học sinh. 

Ngoài công việc chuyên môn, các thầy cô còn là hạt nhân trong công tác Đoàn, Hội.
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Bình Định

(BĐ) - Ngày 11.11, Đoàn 
khảo sát Ban Chỉ đạo tổng kết 
Nghị quyết số 23-NQ/TW do 
đồng chí Phạm Tất Thắng - Ủy 
viên Trung ương Đảng, Phó 
Trưởng ban Thường trực Ban 
Dân vận Trung ương dẫn đầu đã 
có buổi làm việc với Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Bình Định về khảo 
sát đánh giá 20 năm thực hiện 
Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 
12.3.2003 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng (khóa IX) về 
“phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc vì dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh”.

Tiếp và làm việc với Đoàn 
có đồng chí Hồ Quốc Dũng - 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo 
Ban Dân Vận Tỉnh ủy; Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh; các hội, 
đoàn thể tỉnh. 

Báo cáo của Tỉnh ủy đánh 
giá, qua 20 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, 
mặc dù trải qua nhiều khó khăn, 
thử thách do ảnh hưởng của 
thiên tai, dịch bệnh, bão lũ…; 
nhưng nhờ phát huy được sức 
mạnh đoàn kết toàn dân, sức 
mạnh tổng hợp của cả hệ thống 
chính trị nên Bình Định đã từng 
bước vượt lên và đạt kết quả 
khá toàn diện trên các lĩnh vực. 
Đến năm 2021, tổng sản phẩm 
địa phương (GRDP) bình quân 
đầu người của người dân trong 
tỉnh đạt hơn 2.741 USD, tăng 
gấp 6 lần so với năm 2005.

Bình Định phát huy hiệu quả sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân

KT-XH phát triển, diện mạo 
đô thị, nông thôn mới ngày 
càng khởi sắc; đời sống vật 
chất và tinh thần của nhân dân 
được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo 
giảm; an sinh xã hội được quan 
tâm thực hiện tốt. Công tác xây 
dựng Đảng, chính quyền được 
tập trung; quốc phòng - an ninh 
được giữ vững, trật tự an toàn 
xã hội ổn định. Dân chủ và thực 
hành dân chủ được phát huy 
mở rộng; lòng tin của nhân 
dân đối với Đảng, chính quyền 
được củng cố và nâng cao.

Đáng ghi nhận là qua triển 
khai thực hiện Nghị quyết số  
23-NQ/TW, toàn tỉnh đã đăng 
ký và thực hiện có hiệu quả gần 
7.000 mô hình “Dân vận khéo” 
trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa 

- xã hội, quốc phòng - an ninh… 
Trong đó có nhiều mô hình đã 
có sự lan tỏa, tác động tích cực, 
góp phần trong sự nghiệp phát 
triển chung của tỉnh. Điển hình 
như mô hình “Dân vận khéo 
trong xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh” đã vận động 
nhân dân đóng góp hàng trăm 
tỷ đồng, hiến hàng chục nghìn  
mét vuông đất, hoa màu, đóng 
góp ngày công xây dựng các công 
trình, dự án ở các xã xây dựng 
nông thôn mới. Hay như các mô 
hình hưởng ứng phong trào thi 
đua “tỉnh Bình Định chung tay 
vì người nghèo - không để ai bị 
bỏ lại phía sau” được MTTQ và 
các tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp triển khai tích cực. Chỉ tính từ 
năm 2019 - 2021, MTTQ các cấp 

trong tỉnh đã vận động ủng hộ 
Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu 
trợ số tiền gần 84 tỷ đồng. Qua 
đó đã hỗ trợ xây dựng mới 1.604 
ngôi nhà, sửa chữa 291 nhà đại 
đoàn kết cho người nghèo. Đặc 
biệt, trong 2 năm (2020 - 2021), 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã 
tổ chức phát động, tiếp nhận ủng 
hộ công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 số tiền trên 104 tỷ đồng 
và nhiều hàng hóa thiết yếu khác.

Tại buổi làm việc, lãnh 
đạo tỉnh đã đề xuất, kiến nghị 
Trung ương cần ban hành các 
văn bản chỉ đạo tiếp tục phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 
dân tộc trong giai đoạn mới và 
các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo 
tăng cường, nâng cao hiệu quả 
công tác giám sát, phản biện xã 

hội. Rà soát, sửa đổi, bổ sung 
các văn bản quy phạm pháp 
luật liên quan đến việc phát 
huy quyền làm chủ trực tiếp 
của nhân dân, vai trò nòng cốt 
chính trị của MTTQ Việt Nam 
và các tổ chức chính trị - xã hội 
trong xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân tộc; chế độ, chính 
sách đặc thù đối với lực lượng 
cốt cán trong tôn giáo, người 
có uy tín trong đồng bào dân 
tộc thiểu số.

Kết luận buổi làm việc, 
đồng chí Phạm Tất Thắng đánh 
giá cao kết quả thực hiện Nghị 
quyết số 23-NQ/TW tại tỉnh; 
đồng thời nhấn mạnh, Đảng bộ 
tỉnh đã quán triệt triển khai bài 
bản, đồng bộ, bám sát thực tiễn 
đời sống người dân và các quan 
điểm, nhóm giải pháp mà Nghị 
quyết số 23-NQ/TW đã đề ra. 
Những cách làm hay, mô hình 
hiệu quả thực hiện trên địa bàn 
tỉnh đã phát huy truyền thống 
đoàn kết, truyền thống văn hóa, 
nguồn lực con người, góp phần 
đưa tỉnh nhà đạt kết quả toàn 
diện trên tất cả lĩnh vực.

Đồng chí Phạm Tất Thắng 
cho biết, trên cơ sở kết quả khảo 
sát, báo cáo của tỉnh, Đoàn công 
tác sẽ tổng hợp và có báo cáo 
cụ thể với Ban Chỉ đạo thực 
hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW 
Trung ương, nhằm rút ra những 
kinh nghiệm, bài học trong quá 
trình thực hiện. Từ đó, Trung 
ương sẽ ban hành nghị quyết 
về phát huy sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc phù hợp trong 
bối cảnh mới.        NGUYỄN HÂN

Đồng chí Phạm Tất Thắng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.                                                                                                         Ảnh: N. HÂN

Trước đây, DN phải tạm nộp 
tiền thuế thu nhập DN 3 quý đầu 
năm không thấp hơn 75% số thuế 
cả năm và phải hoàn thành chậm 
nhất trước ngày 30.10 hằng năm. 
Trường hợp nộp thiếu so với số 
thuế phải tạm nộp, DN sẽ bị phạt 
tiền chậm nộp. Theo phản ánh 
của nhiều DN trên địa bàn tỉnh, 
quy định nói trên là chưa hợp lý 
và gây khó khăn cho DN.

Thống nhất thu thuế thu 
nhập DN là để bổ sung vào 
ngân sách phục vụ chi cho đầu 
tư phát triển, là việc làm cần 
thiết, nhưng theo bà Đồng Thị 
Ánh - Tổng Giám đốc Tổng Công 
ty PISICO Bình Định, năm 2021 
và những tháng đầu năm 2022, 
hoạt động sản xuất kinh doanh 
(SXKD) gặp nhiều khó khăn 
bởi các yếu tố khách quan, nên 
doanh thu không nhiều trong 
khi phải đầu tư nhiều vốn để 
khôi phục, duy trì SXKD, việc 
phải thực hiện nghĩa vụ thuế 

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 91/2022 CỦA CHÍNH PHỦ:

Doanh nghiệp “dễ thở” hơn 
Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30.10.2022 của Chính phủ quy định tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp 

của 4 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm; thời hạn nộp kéo 
dài đến ngày 30.1 năm sau. Theo cộng đồng doanh nghiệp, quy định mới này sẽ giúp giảm áp lực về tài chính, có điều 
kiện đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 

Cục Thuế tỉnh tư vấn hướng dẫn DN áp dụng các quy định mới của Nghị định 91/2022 
qua cổng giao tiếp điện tử, các trang mạng xã hội: Zalo, Facebook của ngành Thuế.        
                                                                                                                                                       Ảnh: TIẾN SỸ

theo quy định tại Nghị định 
126/2020 đã gây áp lực lớn cho 
DN. Hơn nữa, việc tính tiền thuế 
thu nhập DN 3 quý đầu năm để 
áp cho cả năm là không hợp lý. 
Trường hợp trong quý IV, DN có 

kết quả kinh doanh tốt hơn các 
quý trước thì lại đối mặt với rủi 
ro bị phạt tiền chậm nộp, điều 
này làm giảm động lực phát triển 
kinh doanh của DN. Vì vậy, các 
DN rất vui khi Chính phủ điều 

chỉnh thời gian tạm nộp thuế thu 
nhập DN. Điều này sẽ giúp DN 
giảm áp lực về tài chính, tạo động 
lực để đầu tư phát triển và thực 
hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế. 

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch 
Hội đồng quản trị, Tổng Giám 
đốc Công ty CP Kỹ nghệ Gỗ 
Tiến Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ 
và Lâm sản Việt Nam chia sẻ, 
quy định tổng số thuế thu nhập 
DN tạm nộp của 4 quý không 
được thấp hơn 80% số thuế thu 
nhập DN phải nộp theo quyết 
toán năm và thời hạn nộp kéo 
dài đến ngày 30.1 năm sau theo 
tinh thần Nghị định 91/2022 đã 
cơ bản khắc phục được những 
bất cập trước đây, giúp cho 
DN giải quyết được rất nhiều 
việc. Hiện nay, các DN xuất 
nhập khẩu đang gặp nhiều khó 
khăn, nên ngành Thuế tỉnh cần 
sớm đưa chính sách vào cuộc 
sống, đảm bảo quyền lợi chính 
đáng cho DN, giúp DN khắc 

phục khó khăn, duy trì và phát 
triển SXKD.

Không chỉ có vậy, theo thông 
tin từ Cục Thuế tỉnh, trường hợp 
DN đã tạm nộp thuế thu nhập 
DN theo quy định tại Nghị định 
126/2020 mà bị tính tiền chậm 
nộp cao hơn so với quy định tại 
Nghị định 91/2022 sẽ được Nhà 
nước trả lại tiền. Ông Phạm Xuân 
Vinh, Trưởng P hòng Tuyên 
truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, 
Cục Thuế tỉnh, cho biết: Để cộng 
đồng DN dễ hiểu và áp dụng, 
ngày 31.10.2022, Cục Thuế tỉnh 
đã tóm lược nội dung của Nghị 
định 91/2022, trong đó có nhấn 
mạnh những điểm mới, vấn đề 
cần lưu ý gửi đến tất cả  DN trên 
địa bàn tỉnh. Cục Thuế tỉnh là 
đơn vị đầu tiên của ngành Thuế 
cả nước thực hiện vấn đề này. 
Hiện chúng tôi đang rà soát và 
hướng dẫn DN hoàn tất hồ sơ 
thủ tục để được nhận lại tiền 
chậm nộp cao hơn so với quy 
định tại Nghị định 91/2022. Bên 
cạnh đó, tới đây, Cục Thuế tỉnh 
sẽ tổ chức nhiều buổi đối thoại, 
tập huấn, trực tiếp hướng dẫn 
cộng đồng DN áp dụng Nghị 
định 91/2022.           PHẠM TIẾN SỸ
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Bình Định

TIN VẮN

(BĐ) - Ngày 11.11, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm 
việc với Sở GTVT về tình hình 
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
của ngành GTVT. 

Theo báo cáo của Sở GTVT, 
công tác quản lý, bảo trì các tuyến 
đường bộ được tăng cường, luôn 
đảm bảo giao thông an toàn 
thuận lợi trong mọi tình huống. 
Tiến độ thi công xây dựng các 
công trình, dự án do Sở GTVT 
làm chủ đầu tư đáp ứng tiến 
độ theo kế hoạch đề ra, chất 
lượng công trình đảm bảo theo 
quy định. Công tác vận chuyển 
hàng hóa và hành khách trong 
và ngoài tỉnh đáp ứng tốt nhu 
cầu, đặc biệt vào các dịp lễ, tết...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu Sở GTVT báo 
cáo rõ thêm một số vấn đề liên 
quan như: Công tác quy hoạch 
hạ tầng giao thông, bãi đỗ xe; tình 
trạng ùn tắc tại một số điểm giao 
thông; chất lượng thi công xây 
dựng, bảo hành công trình triển 
khai thực hiện chưa thực sự hiệu 

(BĐ) - Ngày 11.11, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm 
việc với Ban quản lý Khu kinh tế 
(KKT) tỉnh về kết quả thực hiện 
công tác 10 tháng đầu năm 2022 
và nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm thời gian tới. 

Theo Ban quản lý KKT tỉnh, 
hiện KKT Nhơn Hội có 3 khu 
công nghiệp (KCN), trong đó 
KCN Nhơn Hội A có tỷ lệ lấp 
đầy đạt 50%; KCN Nhơn Hội 
B đạt 8%; KCN Becamex VSIP 
Bình Định diện tích 1.000 ha đã 
hoàn thành giải phóng mặt bằng 
và giao trên 808 ha đất cho chủ 
đầu tư. Hiện KCN này đã thu 
hút 1 nhà đầu tư FDI thực hiện 
dự án trên diện tích 12 ha. Trên 
địa bàn tỉnh còn có 4 KCN: Phú 
Tài, Long Mỹ, Nhơn Hòa, Hòa 
Hội. Hiện có 3 KCN đã cơ bản 
hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật, trong đó KCN Phú Tài và 
KCN Long Mỹ có tỷ lệ lấp đầy 
100%; KCN Nhơn Hòa tỷ lệ lấp 
đầy 86%; KCN Hòa Hội có diện 

tích 266,18 ha đang triển khai 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho  
170 ha và đã thu hút 2 nhà đầu tư 
thực hiện các dự án trên diện tích  
18,2 ha. Tổng số DN đang hoạt 
động tại KKT, KCN là 192 DN, 
tổng doanh thu 10 tháng đạt 
37.729 tỷ đồng, tăng 23% so với 
cùng kỳ năm 2021; nộp ngân 
sách 714 tỷ đồng; giải quyết việc 
làm cho 21.000 lao động. 

Ban quản lý KKT tỉnh đề ra 
mục tiêu thu hút vốn đầu tư dự 
án mới, riêng năm 2023 thu hút 
dự án mới với tổng vốn đăng ký 
đầu tư là 23.489 tỷ đồng; có 255 
DN hoạt động trong KKT, KCN 
với doanh thu 52.297 tỷ đồng, 
nộp ngân sách 1.059 tỷ đồng. 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi 
làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh 
Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: 
UBND tỉnh đang điều hành 
chỉ số phát triển KT-XH theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
lần thứ XX của tỉnh giai đoạn  
2020 - 2025. Để đạt được mục 

tiêu đề ra cho cả giai đoạn nói 
trên, không còn cách nào khác 
là cả hệ thống chính trị phải vào 
cuộc, thực hiện đồng bộ, quyết 
liệt, trong đó Ban quản lý KKT 
tỉnh phải nỗ lực gấp 2 lần so với 
hiện nay. Trước mắt, Ban quản lý 
cần phải đổi mới cách làm, chủ 
động hơn, trách nhiệm hơn trong 
công tác quản lý KKT, KCN và 
thu hút đầu tư. Tập trung xây 
dựng kế hoạch thu hút nhà đầu 
tư chi tiết hơn để lấp đầy KKT, 
KCN trên địa bàn tỉnh, trong đó 
lưu ý đến các ngành nghề cần 
thu hút đầu tư, định hướng đầu 
tư cho từng khu. Việc xây dựng 
kế hoạch thu hút đầu tư phải gắn 
chỉ số phát triển KT-XH trong  
3 năm tới và định hướng 10 năm 
tiếp theo của tỉnh. 

Đồng chí Phạm Anh Tuấn 
cũng đã giao cho Sở KH&ĐT chủ 
trì phối hợp cùng các sở, ngành 
thống nhất chỉ số để UBND tỉnh 
giao kế hoạch, chỉ tiêu phát triển 
cho Ban quản lý KKT tỉnh theo 

chỉ số. Ban quản lý cùng với  
Sở KH&ĐT thống nhất cách thức 
tổ chức xúc tiến đầu tư mới theo 
tinh thần chủ động, hỗ trợ các 
nhà đầu tư và DN phát triển; 
những DN có nhu cầu mở rộng 
quy mô sản xuất thì phải hỗ trợ 
ngay. Bên cạnh đó, quản lý chặt 
và quản lý tốt về vấn đề môi 
trường tại các KKT, KCN; kiên 
quyết xử lý các chủ đầu tư không 
thực hiện đúng cam kết, loại bỏ 
những nhà đầu tư cơ hội, ôm đất 
để chuyển nhượng. Đất tại KKT, 
KCN bắt buộc dành cho những 
dự án lớn, đầu tư có hiệu quả. 

Đối với công tác chuyển đổi 
số, đồng chí Phạm Anh Tuấn lưu 
ý đến việc kết nối quản lý DN 
với Ban quản lý KKT tỉnh. Ban 
quản lý KKT tỉnh cần bàn kỹ với 
Sở KH&ĐT, Cục Thống kê tỉnh, 
Cục Thuế tỉnh thống nhất cơ sở 
dữ liệu quản lý; các sở, ngành của 
tỉnh cũng phải gắn kết với Ban 
quản lý KKT tỉnh để cùng thực 
hiện cho hiệu quả…          TIẾN SỸ 

l Sáng 11.11, Sở TT&TT tổ 
chức Hội nghị tập huấn công tác 
thông tin, tuyên truyền về phòng 
chống thiên tai, bão lũ và phòng 
chống dịch bệnh nguy hiểm trên 
thủy sản và vật nuôi, với sự tham 
gia của đại diện Bộ chỉ huy BĐBP, 
các đồn biên phòng; phóng viên, 
biên tập viên các cơ quan báo chí 
trong tỉnh; đại diện phòng VH-TT 
các huyện, thị xã, thành phố. 

THU DỊU
l Sở Công Thương phối hợp 

với Trường CĐ Thương mại - Bộ 
Công Thương tổ chức Hội nghị 
tập huấn nâng cao kiến thức 
pháp luật thực hiện hòa giải 
trong công tác bảo vệ người 
tiêu dùng cho hơn 70 đại biểu 
là cán bộ các phòng kinh tế, đại 
diện các DN, HTX, các trung tâm 
thương mại, siêu thị và ban quản 
lý các chợ trên địa bàn tỉnh, ngày 
11.11. Tại buổi tập huấn, đại biểu 
được phổ biến các nội dung: Thực 
trạng vi phạm quyền lợi người 
tiêu dùng hiện nay; công tác hòa 
giải bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng; các tình huống thực tế và 
các giải pháp bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng.   HẢI YẾN 

Đổi mới cách nghĩ, cách làm về quy hoạch, 
xây dựng hạ tầng giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Sở GTVT. 
Ảnh: HẢI YẾN

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc với 
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

(BĐ) - Tiếp tục chương trình 
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, 
ngày 11.11, các đại biểu (ĐB) thuộc 
Đoàn ĐBQH đơn vị Bình Định đã 
tham gia thảo luận về dự án Luật 
Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật 
Giá (sửa đổi).

Về dự án Luật Giao dịch điện 
tử (sửa đổi), ĐB Đồng Ngọc Ba 
bàn về tính thống nhất, đồng bộ 
của dự thảo luật với các luật liên 
quan. ĐB Ba đánh giá cao ban 
soạn thảo đã kỳ công rà soát 26 
luật liên quan, làm rõ được một 
số vấn đề tương thích với dự thảo 
luật, tuy nhiên, vẫn cần phải tiếp 
tục rà soát kỹ hơn nữa. Luật chỉ 
đưa ra những quy định mang 

tính kỹ thuật để chúng ta sử dụng 
phương tiện điện tử trong việc xác 
lập thực hiện các giao dịch, còn 
hầu hết những nội dung KT-XH 
của các giao dịch đó lại nằm ở các 
luật chuyên ngành, các luật cụ thể. 
ĐB Ba đưa ra một số ví dụ về sự 
xung đột, chưa thống nhất của 
một số quy định tại dự án luật với 
quy định của Luật Công chứng, 
Luật Đầu tư, Luật Lưu trữ… 

Luật cũng giao cho Bộ TT&TT 
quy định chi tiết khá nhiều nội dung 
(ở các Điều 28, Điều 29, Điều 49) 
nhưng trong hồ sơ chưa kèm theo 
dự thảo các thông tư quy định chi tiết 
các nội dung này; đề nghị ban soạn 
thảo cần phải hoàn thiện để đảm bảo 

theo yêu cầu của Luật Ban hành văn 
bản quy phạm pháp luật.

ĐB Lý Tiết Hạnh tham gia 
thảo luận về dự án Luật Giá (sửa 
đổi). Tại Điều 7 - các hành vi bị 
cấm, có quy định cấm hành vi 
lợi dụng khủng hoảng kinh tế, 
thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch 
bệnh, chính sách của Nhà nước 
và điều kiện bất thường khác để 
tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ bất 
hợp lý. Điểm a, khoản 1, Điều 27, 
Chương IV của Luật Cạnh tranh 
có quy định cấm DN, nhóm DN 
có vị trí thống lĩnh thị trường thực 
hiện hành vi bán hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ dưới giá thành toàn 
bộ dẫn đến hoặc có khả năng dẫn 

đến loại bỏ đối thủ cạnh tranh. 
Như vậy, trong Luật Cạnh tranh 
chỉ đề cập đến hành vi giảm giá; 
trong Luật Giá chỉ đề cập đến 
hành vi tăng giá. ĐB Hạnh đề 
nghị ban soạn thảo tiếp tục nghiên 
cứu, rà soát để bổ sung, hoàn thiện 
các quy định tại Điều 7 Luật Giá 
để đảm bảo phạm vi điều chỉnh, 
tương thích với các luật liên quan. 

Chương III của luật có quy 
định Bộ Tài chính là cơ quan có 
trách nhiệm quy định phương 
pháp định giá chung đối với 
hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước 
định giá và hướng dẫn thực hiện 
phương pháp định giá chung. 
Còn các bộ, cơ quan ngang bộ thì 

định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc 
thẩm quyền, chủ trì phối hợp với 
Bộ Tài chính xây dựng ban hành 
phương pháp định giá riêng với 
hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh 
vực quản lý. Như vậy, dự thảo 
luật đang quy định hai phương 
pháp định giá. Vấn đề đặt ra là 
hai phương pháp định giá này có 
thống nhất với nhau hay không, 
được xây dựng trên nguyên tắc 
chung nào; trong trường hợp có 
quan điểm khác nhau hoặc xung 
đột với các luật khác có liên quan 
thì phương pháp nào sẽ là phương 
pháp quyết định. ĐB Hạnh đề 
nghị làm rõ trong Luật Giá. 

NGUYỄN MUỘI

Thảo luận về Luật Giao dịch điện tử, Luật Giá

phải làm việc thật sự nghiêm túc, 
chặt chẽ, trách nhiệm với ngành, 
tỉnh và người dân. Sở GTVT 
sớm tham mưu bằng văn bản để 
UBND tỉnh chấn chỉnh và nâng 
cao chất lượng xây dựng công 
trình và bảo hành công trình giao 
thông trên địa bàn tỉnh. Công tác 
thi công đảm bảo đúng quy phạm 

hành tốt quy định của pháp luật. 
Xây dựng kế hoạch quản lý các 
DN vận tải theo từng tháng, quý, 
năm; tổ chức khen thưởng động 
viên DN thực hiện tốt và buộc 
các DN có vi phạm khắc phục 
nếu không cho dừng hoạt động. 
Thực hiện công tác chuyển đổi số 
tại Sở GTVT, kết nối tất cả DN làm 
vận tải trên địa bàn bằng việc làm 
cụ thể, như: Qua các thiết bị giám 
sát hành trình, camera giám sát các 
điểm cần thiết… Nâng cao công tác 
tuyên truyền văn hóa giao thông, 
khen thưởng, xử phạt rõ ràng, cụ 
thể trên mọi phương tiện truyền 
thông. Đổi mới trong công tác quản 
lý, điều hành: Dành 60% thời gian 
làm việc xử lý công việc hằng ngày, 
40% thời gian áp dụng thực hiện 
đổi mới, sáng tạo với tâm thế yêu 
nghề, trách nhiệm. Các sở, ngành 
liên quan hỗ trợ, phối hợp, đồng 
lòng cùng Sở GTVT thực hiện các 
công việc kể trên, để hạ tầng giao 
thông phát triển trước, thúc đẩy 
phát triển KT-XH của tỉnh trong 
thời gian tới.                           HẢI YẾN 

quả, lâu dài; việc phối hợp kiểm 
tra, xử lý vi phạm giao thông, văn 
hóa giao thông của các DN hoạt 
động vận tải; việc sát hạch, cấp 
giấy phép xe ô tô, xe tải, xe khách...

Kết luận buổi làm việc, Chủ 
tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn 
yêu cầu Sở GTVT tập trung thực 
hiện một số nhiệm vụ: Phải có quy 
hoạch cụ thể mạng lưới, hạ tầng 
giao thông với cách nhìn mới, dài 
hạn hơn. Xây dựng kịch bản quy 
hoạch hạ tầng giao thông thực tế 
bằng số liệu, linh hoạt, tránh đi 
theo vết xe đổ bất cập mạng lưới 
giao thông của các tỉnh, thành 
phố lớn. Tư duy làm công tác 
quy hoạch phải khác trước, tạo 
đẳng cấp khác, tập trung vào các 
dự án lớn như mở rộng sân bay 
Phù Cát, phát triển thành cảng 
hàng không quốc tế; cải tạo nâng 
cấp cảng Quy Nhơn; thực hiện 
dự án xây dựng đường cao tốc  
Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 
2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh, cao 
tốc Quy Nhơn - Pleiku… Lãnh 
đạo, cán bộ, nhân viên Sở GTVT 

pháp luật, loại bỏ DN yếu kém, 
không xuê xoa cho bất cứ DN nào. 
Rà soát xem xét đưa ra cách quản 
lý mới, cấp mới và cấp đổi giấy 
phép lái xe, đặc biệt nâng cao chất 
lượng đào tạo, tạo sự thay đổi về 
nhận thức, văn hóa giao thông 
cho học viên, tạo thương hiệu 
đào tạo lái xe có văn hóa, chấp 



4 TÒA SOẠN & BẠN ĐỌC THỨ BẢY, 12.11.2022
bandocbaobd@gmail.com

Bình Định

0966.490.490
ĐƯỜNG DÂY NÓNG

Đỗ ô tô còn tùy tiện

Ô tô đỗ sai quy định theo ngày 
chẵn, lẻ trên đường Hai Bà Trưng 
(đoạn Thư viện tỉnh) ngày 9.11.

Ảnh: V.LƯU

Tại TP Quy Nhơn, theo ghi nhận 
của phóng viên, tình trạng dừng, đỗ 
ô tô không đúng quy định diễn ra ở 
nhiều nơi, nhiều tuyến đường. Các 
chủ phương tiện sử dụng lòng, lề 
đường làm nơi để xe nhiều giờ, qua 
đêm, thậm chí còn sử dụng bạt phủ 
và đỗ xe nhiều ngày. Nhiều ô tô đỗ 
tại phần đường dành cho người đi bộ 
hoặc khu vực được sơn vạch riêng biệt, 
ảnh hưởng đến trật tự ATGT, mỹ quan 
đô thị... 

Trong khi nhiều con đường chật 
hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng 
tăng, việc đỗ ô tô không đúng quy 
định gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng 
lớn tới các phương tiện tham gia giao 
thông và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. 
Phổ biến nhất là tình trạng dừng đỗ sai 
quy định, dẫn đến ùn tắc giao thông 
ở các tuyến đường Phạm Ngọc Thạch, 
Vũ Bảo, Trần Phú, Ngô Mây, Hai Bà 
Trưng, Lê Lợi…

Tại khu vực ngã ba Phạm Hùng - Mai 
Xuân Thưởng, ô tô của khách ăn uống 
tại các hàng quán và taxi đưa đón khách 
đi sân bay tự tiện đỗ lộn xộn; nhiều ô 
tô thấy đường trống là tạt vào đỗ, bất 
chấp quy định đỗ xe cách ngã ba, ngã 
tư tối thiểu 5 m. Anh L.T.T (ở phường 
Lý Thường Kiệt), thường xuyên đi lại 
trên tuyến đường này, cho biết: “Đường 
Mai Xuân Thường vốn đã nhỏ, ô tô đỗ 
hai bên đường gây cản trở giao thông, 
đặc biệt vào giờ tan tầm, nhiều khi đi 
qua khu vực này bị kẹt cứng”. 

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 9.11, 
tại đường Hai Bà Trưng (đoạn trước 
Thư viện tỉnh), dù có biển báo đỗ 
xe theo ngày chẵn - lẻ, nhưng nhiều 
phương tiện vẫn bất chấp đỗ xe sai 
quy định. Sáng cùng ngày, trên đường 
Nguyễn Huệ, ô tô biển kiểm soát 77E-
100.xx ngang nhiên đỗ trên vạch dành 
cho người đi bộ. 

Bà Lê Thị Sương (ở đường Trần 
Phú, TP Quy Nhơn) cho rằng: Quy 
định đỗ xe ngày chẵn, lẻ là một giải 
pháp góp phần giảm ùn tắc giao thông, 
đảm bảo công bằng trong việc kinh 

Ô tô đỗ ngay trên phần đường dành cho người đi bộ trên đường 
Nguyễn Huệ.                                                                                  Ảnh: V.LƯU

doanh, buôn bán của người dân 2 bên 
đường. Tuy nhiên, hiện nay, vẫn còn 
một số người thực hiện chưa nghiêm; 
cần xử phạt để đảm bảo quy định. 

Trung tá Ngô Hoài Bảo, Đội trưởng 
Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh (CA 
TP Quy Nhơn), cho biết: Tình trạng đậu, 
đỗ xe trái quy định diễn ra khá phức tạp, 
nóng nhất hiện nay là tại các tuyến đường 
có đông quán ăn uống. Đội đã bố trí lực 
lượng tuần tra, xử lý theo từng chuyên 

đề, đa dạng các khung giờ 
trong ngày. Quá trình xử lý 
vi phạm vừa giải thích vừa 
thông báo lỗi để người dân 
cùng nắm bắt và tuân thủ 
quy định. CSGT cũng áp 
dụng hình thức ghi hình 
và dán thông báo phạt 
“nguội” lên kính xe với các 
trường hợp phương tiện vi 

phạm nhưng vắng lái xe.
Trong 9 tháng đầu 

năm 2022, CA thành phố 
đã phát hiện, xử lý 2.261 trường hợp 
ô tô dừng, đỗ không đúng quy định, 
phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, trong đó ô tô 
vi phạm tại nơi có biển cấm đỗ xe vào 
ngày chẵn, lẻ là 804 trường hợp.

“Thời gian đến, chúng tôi sẽ tăng 
cường công tác tuần tra kiểm soát, xử 
lý vi phạm về trật tự ATGT, nhất là 
trên các tuyến có cắm biển cấm đỗ xe 
ngày chẵn - lẻ”, trung tá Bảo cho hay.                        

VĂN LƯU

Ngày 10.11, Chủ tịch UBND tỉnh 
đã ký quyết định tặng bằng khen 
cho anh Phạm Văn Lá (SN 1980, 
công an viên bán chuyên trách thôn 
Túy Sơn, xã Hoài Sơn, TX Hoài 
Nhơn) về thành tích dũng cảm, 
quên mình cứu người dân thoát 
khỏi dòng nước lũ. 

Ngày 10.10, do lượng mưa quá 
lớn nên nhiều khu vực ở thôn Túy 
Sơn ngập sâu trong nước lũ. Sợ 
đường dây điện dùng để chạy 
máy bơm nước ngoài đồng có 
nguy cơ bị lũ cuốn trôi, anh Lê 
Văn Lương (42 tuổi, ở thôn Túy 
Sơn) liều mình lội xuống dòng 
nước lũ để cuốn số dây điện đem 
về nhà cất.  Vừa lội  được một 
đoạn, anh Lương bị dòng nước 
cuốn trôi. Mặc dù biết bơi nhưng 
ngụp lặn trong dòng nước chảy 
xiết, anh Lương bắt đầu kiệt sức, 
chân tay co cứng, chỉ thấy phần 
đầu nhô lên. 

Khi phát hiện sự việc, nhiều 
người dân muốn cứu anh Lương, 
nhưng khi thấy dòng nước chảy 
xiết chỉ biết đứng nhìn và lo lắng. 
Lúc này, anh Phạm Văn Lá đang ở 

gần đó, hay tin liền chạy đến, không 
chút đắn đo lao mình xuống dòng 
nước, nhanh chóng tiếp cận và đưa 
được anh Lương lên bờ an toàn. 
Người dân cho biết, nếu không có 
kinh nghiệm, chỉ cần một sơ suất nhỏ, 
cả hai sẽ bị cuốn vào cống nước và tử 
vong ngay. Anh Lương kể lại: “Lúc đó 
nước lũ quá mạnh, chỉ còn chút nữa 
là tôi bị nước cuốn trôi ra bờ tràn, 
nguy hiểm vô cùng; may nhờ có anh 
Lá nhảy xuống cứu”.

Anh Phạm Văn Lá đã có 7 năm 

làm công an viên bán 
chuyên trách tại thôn 
Túy Sơn. Theo thiếu 
tá Phạm Ngọc Anh, 
Trưởng CA xã Hoài 
Sơn, ngoài việc tích 
cực tham gia đảm bảo 
ANTT ở địa phương 
cùng lực lượng CA 
xã chính quy, anh Lá 
còn có nhiều việc làm 
đáng biểu dương. 
Anh Lá chủ động 
tham mưu xây dựng 
và củng cố các mô 
hình phòng chống tội 

phạm, huy động người dân tham gia 
giữ gìn ANTT. 

Mới đây, thông qua các mối quan 
hệ quen biết, anh Lá đã vận động 
một số người địa phương làm ăn 
ở các nơi hỗ trợ kinh phí xây dựng 
mô hình “Camera an ninh”, gồm 
4 mắt camera lắp trên các tuyến 
đường chính của thôn Túy Sơn. Mô 
hình này bước đầu đã phát huy hiệu 
quả tích cực trong công tác đảm bảo 
ANTT trên địa bàn.

T.LONG

Công an viên dũng cảm cứu dân thoát vùng nước lũ

Anh Phạm Văn Lá (phải) tại nơi cứu anh Lê Văn Lương (giữa).                 
Ảnh: T.L

LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN TỐ CÁO CỦA 
CÔ GIÁO TRƯỜNG MẪU GIÁO NHƠN HẠNH:

Lập tổ xác minh 
nội dung tố cáo 

Chiều 11.11, ông Mai Xuân Tiến, 
Phó Chủ tịch UBND TX An Nhơn, 
cho biết ngay sau khi nhận được văn 
bản chỉ đạo của UBND tỉnh, thị xã đã 
ra quyết định thành lập tổ xác minh 
để xử lý vụ việc liên quan đến nội 
dung tố cáo của cô H.T.T.H - giáo 
viên Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh 
(xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn) đối với 
lãnh đạo nhà trường và ông Lâm Lăng 
Long - Trưởng Phòng GD&ĐT TX An 
Nhơn. Quyết định thành lập tổ xác 
minh do Chủ tịch UBND thị xã Lê 
Thanh Tùng ký ngày 11.11, gồm liên 
ngành thanh tra, quản lý đô thị, nội 
vụ, tài chính - kế hoạch, GD&ĐT; do 
Phó Chánh Thanh tra Võ Hoàng Lưu 
làm tổ trưởng.

Theo như nội dung tố cáo, trong quá 
trình giải quyết đơn của cô H.T.T.H. 
tố cáo lãnh đạo trường “có dấu hiệu 
tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn để cấu kết với DN nhằm trục lợi”, 
ông Lâm Lăng Long - Trưởng Phòng 
GD&ĐT TX An Nhơn, đã có những 
lời nói miệt thị, xúc phạm và hăm dọa 
cô giáo. Cụ thể, trong cuộc họp giải 
quyết những nội dung cô H. phản ánh 
với sự tham gia của nhiều cán bộ, giáo 
viên Trường Mẫu giáo Nhơn Hạnh và 
Phòng GD&ĐT TX An Nhơn, ông Long 
đã “chửi xéo” cô H. là “đồ tâm thần”, 
đồng thời dọa sẽ “không để yên, cho 
nghỉ dạy”.

UBND TX An Nhơn cũng yêu cầu 
ông Lâm Lăng Long báo cáo giải trình 
sự việc. Đồng thời yêu cầu tổ xác minh 
kiểm tra, xác minh giải quyết nội dung 
tố cáo của cô H.T.T.H. trong vòng 25 
ngày, kể từ ngày ký quyết định để báo 
cáo với UBND tỉnh. 

Trước đó, ngày 10.11, UBND tỉnh 
có văn bản giao Chủ tịch UBND TX 
An Nhơn chỉ đạo kiểm tra nội dung tố 
cáo đã phản ánh; xem xét, xử lý trách 
nhiệm đối với các tập thể, cá nhân  
(nếu có); trả lời cho báo chí và báo 
cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh trước ngày 20.11.2022. 

M.HOÀNG

Số vụ cháy giảm 
đến 75%

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát 
PCCC&CNCH (CA tỉnh), từ đầu năm 
2022 đến nay, với sự nỗ lực của ngành 
chức năng và ý thức của người dân 
trong PCCC được nâng cao, đã góp 
phần kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy, 
cháy lớn trên cả 3 tiêu chí so với năm 
2021. Trong đó, số vụ cháy giảm 93 
vụ, cháy lớn giảm 2 vụ, thiệt hại tài 
sản giảm 48,4 tỷ đồng. 

Trong thời gian trên, Cảnh sát 
PCCC&CNCH tiếp nhận, xử lý kịp thời 
100% tin báo cháy, sự cố, tai nạn xảy ra 
trên địa bàn (29/30 vụ cháy, 20/21 vụ sự 
cố, tai nạn; 1 vụ cháy được lực lượng 
tại chỗ dập tắt). Lực lượng chức năng 
đã phối hợp điều tra làm rõ nguyên 
nhân của 19/30 vụ cháy (đạt 63%), 
đang tiếp tục điều tra 11 vụ còn lại.                   

MINH NGỌC
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Bình Định

Sá sùng đang được xem là một trong 
những đối tượng nuôi mới phù hợp ở 
vùng ven đầm Đề Gi. Năm 2022, từ nguồn 
kinh phí của Trung tâm Khuyến nông 
quốc gia, Trung tâm Khuyến nông Bình 
Định phối hợp với Viện Nghiên cứu nuôi 
trồng thủy sản III triển khai mô hình 
nuôi sá sùng tại xã Cát Minh, huyện 
Phù Cát, với 5 hộ tham gia, tổng diện 
tích 10.000 m2. Kết quả bước đầu cho 
thấy, sá sùng thích nghi và phát triển 
tốt trong ao nước lợ, phù hợp với điều 
kiện tự nhiên, thổ nhưỡng ở khu vực 
đầm Đề Gi, mở ra nhiều triển vọng cho 
người dân tại địa phương.

Sá sùng có tên gọi khác là sa trùng, 
là một loài hải sản họ Sipuncula (họ sá 
sùng). Hình dạng của sá sùng giống với 
một loài giun khổng lồ nhiều màu sắc, 
thường dài khoảng 5 - 10 cm khi còn tươi, 
cá biệt một số con dài đến 15 - 40 cm. Sá 

Theo Văn phòng Điều phối 
xây dựng nông thôn mới (Sở 
NN&PTNT), điểm khác quan 
trọng là các tiêu chí đánh giá 
sẽ sâu hơn, tập trung làm rõ 
các định dạng, chất lượng sản 
phẩm, chú trọng tính đặc trưng 
địa phương trong sản phẩm 
đó. Thêm nữa, tỉnh sẽ ưu tiên 
cho những sản phẩm OCOP tạo 
được dấu ấn, có tiềm năng đầu 
tư phát triển nâng cao. Hơn nữa, 
so với những năm trước, yếu 
tố câu chuyện đi kèm theo sản 
phẩm được chú trọng đưa vào 
thang điểm đánh giá. 

Nói về những điểm khác 
biệt, ông Trần Văn Phúc, Giám 
đốc Sở NN&PTNT, phân tích: 
Sản phẩm OCOP không thể chỉ 
cạnh tranh về chất lượng, mẫu 
mã, số lượng, mà còn phải tính 
đến những“giá trị mềm” - tức là 
các yếu tố lịch sử địa phương, 
văn hóa truyền thống của vùng 
đất và con người nơi sản phẩm 
thành hình. Ví dụ cũng là rượu 
gạo ngon nhưng rượu Bàu 
Đá có vị thế khác với các loại 
rượu thông thường, cái khác đó 
được tạo ra từ uy tín cả trăm 
năm, về mức độ phổ biến của 
thương hiệu và những thông 
tin liên kết khác khiến trường 
liên tưởng được nối dài thêm 
như: Đất Vua, di tích Champa, 
thành Hoàng Đế… Năm nay, 
tỉnh triển khai kế hoạch đánh 
giá, công nhận và xếp hạng sản 
phẩm OCOP trong tháng 11. 
Ban tổ chức sẽ chú trọng các 
sản phẩm giàu “giá trị mềm” để 
đầu tư phát triển bởi Chương 
trình OCOP còn gắn liền với 
Chương trình phát triển du lịch 
nông thôn trong xây dựng nông 

Đầu tư xây dựng 
nhà máy chế biến 
gỗ xuất khẩu 
Tâm Phú  

(BĐ) - UBND tỉnh vừa quyết 
định chấp thuận chủ trương 
cho Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Tâm Phú đầu tư 
hơn 131,7 tỷ đồng xây dựng 
nhà máy chế biến gỗ xuất 
khẩu Tâm Phú, tại Cụm công 
nghiệp Canh Vinh, xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh. Nhà 
máy được xây dựng trên diện 
tích gần 54.500 m2, chuyên 
sản xuất ván gỗ, bàn ghế 
gỗ các loại, công suất 8.500 
tấn gỗ thành phẩm/năm. Dự 
kiến, Nhà máy sẽ khởi công 
xây dựng trong quý II/2023 
và hoàn thành đưa vào hoạt 
động trong quý IV/2024.  

            TIẾN SỸ

 Trung tâm Dịch vụ 
Nông nghiệp huyện Tuy 
Phước vừa triển khai chiến 
dịch tiêm vắc xin phòng 
bệnh lở mồm long móng đợt 
2 năm 2022 cho đàn trâu, bò 
ở 13 xã, thị trấn. Đến nay, 
đã có gần 11.000 con trâu, 
bò được tiêm phòng, đạt tỷ 
lệ 75% so với tổng đàn. Một 
số địa phương có tỷ lệ đàn 
trâu, bò đã tiêm đạt cao, 
như: Phước Thành, Phước An, 
Phước Hòa, Phước Thắng và 
Phước Hiệp. XUÂN VINH 

 Tổng số dư nợ các 
nguồn vốn do Hội Nông 
dân huyện Tây Sơn khai thác 
được hiện đạt 161 tỷ đồng; 
trong đó, vốn từ Ngân hàng 
CSXH hơn 140 tỷ đồng, vốn 
từ Ngân hàng NN&PTNT 
hơn 18 tỷ đồng, vốn từ Quỹ 
hỗ trợ nông dân huyện hơn 
2,5 tỷ đồng. Theo ông Trần 
Văn Lượng, Chủ tịch Hội 
Nông dân huyện, Hội sẽ tăng 
cường khai thác thêm nhiều 
chương trình hỗ trợ vốn, các 
dự án tài trợ thực hiện mô 
hình tổ hội nông dân nghề 
nghiệp, tổ hợp tác để đẩy 
mạnh quá trình liên kết sản 
xuất theo chuỗi giá trị. 

ĐÀO MINH TRUNG

thôn mới giai đoạn tới.
Theo kế hoạch, năm nay 

huyện Hoài Ân lựa chọn 11 sản 
phẩm của 6 đơn vị tham gia 
phân hạng sản phẩm OCOP 
cấp tỉnh năm 2022. Cả 11 sản 
phẩm đều được lựa chọn kỹ 
càng - ưu tiên các sản phẩm chủ 
lực của địa phương như trà, mật 
ong dú, bún khô... Ông Võ Duy 
Tín, Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Hoài Ân, cho biết: Các 
sản phẩm của Hoài Ân chú 
trọng khai thác các yếu tố đặc 
trưng của địa phương, có tiềm 
năng phát triển nâng cao, mở 
rộng. Đặc biệt, với yêu cầu sản 
phẩm OCOP giàu “giá trị mềm” 
tạo được sự khác biệt, chúng tôi 
sàng lọc rất kỹ, ưu tiên chọn sản 
phẩm đặc sắc. Chẳng hạn, khi 
nói về mật ông dú có thể không 
có sản lượng lớn để thành sản 
phẩm hàng hóa như mật ong 
thông thường, nhưng nó có sự 
khác biệt về chất lượng, độ hiếm, 
phổ ứng dụng. Mật ong dú Hoài 
Ân đã trở thành quà biếu cao cấp 
mà nhiều đơn vị, khách hàng 
khai thác tour, tuyến về du lịch 
nông nghiệp trên địa bàn huyện 
rất chuộng.

Tương tự, huyện Phù Mỹ 

CHƯƠNG TRÌNH OCOP 2022:

Ưu tiên sản phẩm 
giàu tiềm năng phát triển

Theo kế hoạch, tháng 11.2022, Bình Định sẽ 
tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận sản 
phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022. So với các năm 
trước, tiêu chí lựa chọn các sản phẩm OCOP có 
nhiều điểm mới, trong đó chú trọng các sản 
phẩm giàu tiềm năng, có sự khác biệt.

đưa 11 sản phẩm tham gia cuộc 
phân hạng sản phẩm OCOP cấp 
tỉnh. Theo ông Trần Minh Tuấn, 
Trưởng Phòng NN&PTNT 
huyện Phù Mỹ, trước khi đưa 
sản phẩm tham gia phân hạng, 
huyện đã tổ chức đánh giá ở cơ 
sở, lựa chọn những sản phẩm 
giàu ưu thế, có tiềm năng phát 
triển lớn như bí đao Mỹ Thọ, 
chình mun đầm Trà Ổ. Hai sản 
phẩm này đã xuất hiện trong 
một số tour du lịch về Phù Mỹ 
và nhận được nhiều phản hồi 
tích cực.

Đến nay, toàn tỉnh 
có 133 sản phẩm của 
114 tổ chức kinh tế đã 
được chứng nhận  sản 
phẩm OCOP hạng 3 
sao trở lên (trong đó, 
6 sản phẩm đạt hạng 
tiềm năng 5 sao, 14 
sản phẩm 4 sao và 113 
sản phẩm 3 sao). Sở 
NN&PTNT phối hợp 
với Sở Công Thương 
hỗ trợ giới thiệu, 
quảng bá toàn bộ sản 
phẩm OCOP của tỉnh, 
khơi dòng tiêu thụ trên 
sàn thương mại điện 
tử VNPost; hỗ trợ xây 

dựng 2 điểm giới thiệu và bán 
sản phẩm OCOP tại TP Quy 
Nhơn và huyện Vân Canh. Bên 
cạnh đó, Sở Công Thương đã xây 
dựng và phát hành 1.000 cuốn 
cẩm nang giới thiệu, quảng bá 
sản phẩm OCOP tỉnh Bình Định. 
Đồng thời, phối hợp với các địa 
phương hướng dẫn, triển khai 
Chương trình OCOP năm 2022, 
phấn đấu đến cuối năm 2022, có 
trên 30 sản phẩm mới được công 
nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh 
và đánh giá, công nhận lại 50 sản 
phẩm đã hết thời hạn.  THU DỊU

Sản phẩm bún khô Kicafood của hộ kinh doanh Lê 
Thị Cảnh (Hoài Ân) là một trong những sản phẩm 
được UBND huyện Hoài Ân lựa chọn tham gia bình 
chọn OCOP năm 2022.      Ảnh: T.D

Chình mun là một trong những sản phẩm OCOP của huyện Phù Mỹ được hỗ trợ phát triển theo hướng trở thành đặc sản 
cao cấp phục vụ du lịch. 
- Trong ảnh: Một mô hình nuôi chình thương phẩm tại xã Mỹ Thắng.                                                Ảnh: THU DỊU 

Nuôi sá sùng, nghề mới nhiều triển vọng
sùng có bộ ruột giống với giun đất, sau 
4 - 6 tháng nuôi, sá sùng có thể đạt kích 
cỡ thương phẩm 100 con/1 kg. 

Trong quá trình nuôi, các hộ chăn nuôi 
đã tiến hành các bước làm đất, thả giống, 
cho ăn… theo đúng quy trình kỹ thuật do 
cán bộ Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy 
sản III hướng dẫn. Hiện nay, các hộ nuôi 
đang bắt đầu thu hoạch sá sùng và kết 
quả rất khá. Ước tính lợi nhuận có thể đạt 
tới mức 445 triệu đồng/ha/vụ. Mô hình 
đạt mục tiêu đa dạng hóa đối tượng nuôi 
trong ao nuôi trồng thủy sản nước lợ kém 
hiệu quả sang nuôi sá sùng. 

Để triển khai mô hình trên, Trung tâm 
Khuyến nông Bình Định đã tiến hành 
khảo sát các khu vực có điều kiện phù 
hợp với việc nuôi sá sùng là vùng ao đất 
ven biển có độ mặn nguồn nước ổn định 
lớn. Đây là vùng có điều kiện sinh thái 
phù hợp do sá sùng đã sinh trưởng rất tốt 

trong điều kiện tự nhiên tại địa phương, 
tỷ lệ sống đạt trên 70%. Đây là đối tượng 
nuôi có giá trị kinh tế cao.

Ông Nguyễn Bá Tài, người tham gia 
triển khai mô hình cho biết: Thức ăn nuôi 
sá sùng chủ yếu là thức ăn tận dụng như 
cá vụn, cám; các chi phí còn lại không 
đáng kể. Sá sùng là một loại thực phẩm 
dinh dưỡng cao, được ví là nhân sâm của 
biển, nhưng người tiêu dùng chưa quen, 
đầu ra chưa ổn định nên rất cần nhà nước 
hỗ trợ trong giai đoạn đầu.

Ông Trần Quang Nhựt, Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến nông Bình Định, cho 
biết: Từ kết quả mô hình này có thể khẳng 
định triển vọng nghề nuôi sá sùng rất khả 
thi.Thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh 
truyền thông, nhân rộng mô hình ở những 
địa phương có điều kiện phù hợp, hướng 
dẫn kỹ thuật nuôi để tăng thu nhập cho 
người dân; sử dụng có hiệu quả các diện 
tích ao đìa bỏ hoang, phù hợp với điều 
kiện biến đổi khí hậu hiện nay.                  

MINH TIẾN

Sá sùng được xem là một trong những đối tượng 
nuôi mới phù hợp ở vùng ven đầm Đề Gi.    Ảnh: M.T

TIN VẮN
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Việc Hội đồng Anh và Tổ chức Giáo 
dục quốc tế IDP thông báo tạm hoãn tổ 
chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại 
ngữ nước ngoài từ ngày 10.11, trong đó 
có IELTS đang gây xôn xao dư luận. Ghi 
nhận tại một số trung tâm ngoại ngữ địa 
bàn TP Quy Nhơn là đối tác tổ chức thi 
IELTS cho thấy không đơn vị nào có lịch 
tổ chức kỳ thi bị hoãn thi ngày 10.11. 

Trao đổi với phóng viên Báo Bình 
Định, ông Trần Văn Cơ, Giám đốc Trung 
tâm Ngoại ngữ & Tin học (Trường ĐH 
Quang Trung), cho hay: Thông tư 11/
TT/2022/BGDĐT quy định về liên kết tổ 
chức thi cấp chứng chỉ năng lực của nước 
ngoài có hiệu lực từ ngày 10.9.2022. Hiện 
các cơ sở đánh giá năng lực nước ngoài 
đang trình hồ sơ lên Bộ GD&ĐT để Bộ 
phê duyệt. Do vậy, các kỳ thi lấy chứng 
chỉ tiếng Anh nước ngoài hoãn cho đến 
khi có thông báo mới. Tại Trung tâm 
Ngoại ngữ & Tin học không có đợt thi 
chứng chỉ IELTS của ngày 10.11. 

“Trường có phối hợp với Hội đồng 
Anh tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng 
Anh quốc tế IELTS; phối hợp với Hội 
đồng Anh EnglishScore tổ chức kỳ thi 
lấy chứng chỉ tiếng Anh EnglishScore; 
phối hợp với Hội đồng Khảo thí Trường 
Đại học Cambridge tổ chức các kỳ thi 
lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Staters, 
Movers, Flyers, Pet, Ket, FCE. Khi nhận 
được thông tin trên, phụ huynh có con 
em đăng ký dự thi cảm thấy tiếc vì không 
tham dự được kỳ thi tại trường theo lịch 
đã quy định. Tuy nhiên, đây là chỉ đạo 
của Bộ GD&ĐT nên tất cả phải đợi. Trung 
tâm đã thông báo cho phụ huynh và học 
sinh biết tình hình hoãn thi các đợt thi 
trong cuối năm 2022, khi có thông tin mới 
chúng tôi sẽ thông báo phụ huynh và học 
sinh tham gia dự thi biết”, ông Cơ nói. 

Ông Nguyễn Tiến Phùng, Giám đốc 
Trung tâm Ngoại ngữ (Trường ĐH Quy 
Nhơn) cho hay các đợt thi IELTS tại đơn 
vị diễn ra cho đến hết tháng 8.2022, từ 
tháng 9.2022 đến nay chưa tổ chức thi để 
chờ văn bản hướng dẫn từ Bộ GD&ĐT liên 
quan đến Thông tư 11/2022/TT-BGDĐT. 
Do đó, việc tạm hoãn thi đợt tháng 10.2022 
này không ảnh hưởng gì.    

  MAI HOÀNG

LIÊN QUAN TẠM HOÃN THI IELTS:

Các trung tâm 
ngoại ngữ phối hợp 
thông tin cho người học

Thời điểm này, những hộ trồng hoa 
cúc ở TX Hoài Nhơn đang dồn sức tập 
trung chăm sóc vườn cúc của mình 
phát triển như ý với kỳ vọng một 
mùa hoa tết trọn niềm vui!

Hoài Nhơn vào mùa hoa tết

Để duy trì được mức độ này trong 
bối cảnh phát triển KT-XH, đô thị hóa 
tăng nhanh, cần quan tâm kiểm soát 
chặt chẽ, cảnh báo sớm để cải thiện 
chất lượng môi trường, đảm bảo sức 
khỏe cộng đồng.

Đáng chú ý, dù được đánh giá 
khá tốt nhưng chất lượng môi trường 
không khí (MTKK) tại một số nút giao 
thông có lưu lượng xe cộ cao, như: Ngã 
5 Đống Đa, ngã 3 QL 1 và đường Hùng 
Vương, giao lộ QL 19B và khu Trung 
tâm thương mại Bắc sông Hà Thanh 
(TP Quy Nhơn), ngã 3 Cầu Gành 
(huyện Tuy Phước), ngã 4 đường Trần 
Phú và Quang Trung (TX An Nhơn)… 
có tổng bụi lơ lửng vượt từ 1 - 1,6 lần 
so với QCVN 05:2013/BTNMT. Một số 
nút giao thông, như QL 19B và đường 
đi Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây 
Sơn), QL 1 ngã 3 phường Bồng Sơn (TX 
Hoài Nhơn)… có nồng độ bụi ở mức 
cao. Năm 2021, Sở TN&MT đã tổ chức 
quan trắc, bổ sung thêm hai chỉ tiêu 
bụi mịn PM10, PM2.5, kết quả đã có 
3/53 điểm có hàm lượng bụi mịn vượt 
so với QCVN 05:2013/BTNMT. 

Phần lớn các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp, làng nghề trên địa 
bàn tỉnh có chỉ số bụi lơ lửng nằm 
trong QCVN, nhưng cá biệt tại một số 
nơi, như: Cụm công nghiệp Gò Đá 
Trắng (TX An Nhơn) có hàm lượng 
bụi cao hơn QCVN đến 1,34 lần; khu 
vực khai thác đá núi Sơn Triều (TX 
An Nhơn) phát thải bụi vào không 
khí ở mức cao… 

Các chuyên gia cũng xác định giao 
thông là một trong những nguyên nhân 
gây ô nhiễm tiếng ồn đặc thù tại các đô 
thị với độ ồn gần ngưỡng giới hạn của 
QCVN 26:2010/ BTNMT. Một số khu 
vực có độ ồn cao, biến động nhiều, như 
Khu công nghiệp Phú Tài (63,3 - 72,9 
dBA), khu vực khai thác đá núi Sơn 
Triều (62 - 72,3 dBA), khu vực khai 

Cảnh báo sớm, kiểm soát hiệu quả 
chất lượng không khí

Theo kết quả thực hiện đánh giá chất lượng môi trường không khí của tỉnh Bình Định giai đoạn 
2016 - 2021 do đơn vị tư vấn là Trung tâm Công nghệ Môi trường (ENTEC) thực hiện, cho thấy, chất 
lượng môi trường không khí  xung quanh địa bàn tỉnh Bình Định còn khá tốt. 

thác đá tại núi Chùa (huyện Phù Mỹ) 
độ ồn dao động từ 62,2 - 67 dBA…

PGS.TS Phùng Chí Sỹ, Phó Chủ tịch 
Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường 
miền Nam, kiêm Giám đốc ENTEC, 
chia sẻ: So với các đô thị lớn như Hà 
Nội, TP Hồ Chí Minh, thì vấn đề ô 
nhiễm MTKK ở Bình Định chưa phải 
là vấn đề lớn, nhưng nếu không tích 
cực, nỗ lực nhiều hơn sẽ không giữ 
được điều này. Hơn nữa tại một số 
khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định 
vấn đề ô nhiễm MTKK cũng bắt đầu 
trở thành “điểm nóng”. Cùng với việc 
hoàn thiện báo cáo kết quả đánh giá 
chất lượng MTKK tỉnh Bình Định giai 
đoạn 2016 - 2021, chúng tôi cũng đưa 
ra những giải pháp để đề xuất UBND 
tỉnh Bình Định xem xét thực hiện kế 
hoạch quản lý chất lượng MTKK phù 
hợp theo lộ trình.

Có thể thấy rằng, chất lượng MTKK 
ở Bình Định còn tốt càng phải quan 

tâm, sớm có kế hoạch cụ thể quản lý 
chất lượng MTKK; chung tay kiểm soát 
chất lượng MTKK để giữ được môi 
trường trong lành như hiện nay. Việc 
sớm đưa ra những cảnh báo, giải pháp 
làm giảm thiểu ô nhiễm MTKK là rất 
cần thiết. 

Bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám 
đốc Sở TN&MT, cho biết: Sở TN&MT 
cũng đã dự thảo Kế hoạch quản lý 
chất lượng môi trường không khí tỉnh 
Bình Định giai đoạn 2022 - 2025, định 
hướng đến năm 2030 và đang lấy ý 
kiến đóng góp của các sở, ngành, 
các địa phương để thống nhất trình 
UBND tỉnh ban hành, nhằm tạo cơ 
sở pháp lý cho việc thực hiện nhiệm 
vụ quản lý chất lượng MTKK của 
tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, 
trách nhiệm của các cấp, ngành, các 
tổ chức, cá nhân về quản lý chất lượng 
MTKK, đảm bảo sức khỏe cộng đồng…

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Trên khu đất trồng hoa cúc bên cạnh 
QL 1 thuộc địa bàn khu phố Văn Cang, 
phường Hoài Đức, ông Lê Văn Sơn, 
56 tuổi, chủ nhân vườn hoa đang sử 
dụng những tấm lưới đánh cá thải loại 
trùm lên những ngọn hoa trong chậu, 
rồi cẩn thận đưa những ngọn hoa vào 
trong từng ô lưới. Vừa làm, ông Sơn 
vừa bộc bạch, khi cúc phát triển đạt 
chiều cao từ 25 - 30 cm, để giữ cho cây 
hoa không bị đổ, gãy bởi mưa gió, cành 
hoa phát triển thẳng đạt yêu cầu thẩm 
mỹ, trước đây chúng tôi thường cố định 
cây hoa bằng que tre cho đến ngày xuất 
bán. Tuy nhiên, làm như thế sẽ mất rất 
nhiều thời gian, công sức và chi phí lại 
lớn. “Nếu như làm theo trước đây, 1.000 

Ông Lê Văn Sơn đang tập trung chăm sóc vườn cúc.   Ảnh: D.B.S

Nút giao thông ngã 5 Đống Đa, TP Quy Nhơn có tổng bụi lơ lửng vượt từ 1 - 1,6 lần.          Ảnh: NGỌC NHUẬN

chậu hoa cúc như vầy phải mất từ 25 
- 30 triệu đồng mua tre, kẽm buộc và 
thuê công cắm. Giờ đây, tôi mạnh dạn 
sử dụng lưới thay cho nan tre, chỉ dùng 
que tre khi đơm chậu thành tán ở khâu 
hoàn chỉnh thôi. Theo cách mới, chi phí 
chỉ còn bằng một nửa, lại có thể tái sử 
dụng lưới cho mùa sau, càng làm lại 
càng tiết kiệm”, ông Sơn nói. 

Cũng là người 
chuyên trồng hoa phục 
vụ tết lâu năm như 
ông Sơn, từ đầu tháng 
10 âm lịch đến nay, 
anh Trần Việt Hùng, 
44 tuổi, ở khu phố 5, 
phường Bồng Sơn tập 
trung chong đèn, định 
dáng cho những chậu 
cúc pha lê phát triển 
như mong muốn. Anh 
Hùng cho biết, cúc là 
cây dễ ra hoa khi trồng 
trong mùa đông, chính 
vì vậy, việc chong đèn 

mỗi đêm từ 4 - 6 tiếng cho đến khi cây 
được 40 - 60 ngày để kích thích tăng 
trưởng, giúp cây liên tục nhận năng 
lượng từ ánh sáng và quang hợp sẽ cao 
lớn hơn, thân thẳng và đặc biệt là nở 
đúng thời gian theo ý định người trồng.  
Năm nay, tôi chọn và nhập cây giống 
chất lượng cao từ Đà Lạt về, trồng 800 
chậu cúc pha lê, tăng 300 chậu so với 

mọi năm, trong đó 700 chậu có đường 
kính từ 60 - 80 cm, 100 chậu có đường 
kính 1 m. Đến nay, sau gần 3 tháng chăm 
sóc, vườn cúc của anh phát triển đẹp, 
đồng đều cây bụ bẫm lá xanh ken dày 
khiến bất kỳ ai đi qua cũng phải nán lại 
ngắm và trầm trồ. 

Còn ở làng hoa thôn Gia An Nam, xã 
Hoài Châu Bắc, nơi được xem là “thủ 
phủ” hoa của Hoài Nhơn, gần 180 hộ 
đang tập trung cao độ cho vụ hoa tết. 
Ông Nguyễn Văn Quả, 67 tuổi, chia sẻ: 
Những năm gần đây, phong trào xây 
dựng tuyến đường hoa ở các xã, phường 
mỗi dịp tết nở rộ, cùng với hoa cúc, bà 
con chúng tôi còn tập trung trồng hoa 
vạn thọ, người trồng nhiều thì khoảng 
500 - 1.000 chậu ít thì vài ba trăm chậu, 
vì nhu cầu trang trí phố phường bằng 
loại hoa này rất cao. Riêng gia đình tôi, 
tết này đã xuống giống trên 6.000 chậu 
vạn thọ, trong đó 1.000 chậu vạn thọ cao, 
mỗi chậu có đường kính từ 1 - 1,2 m; nếu 
hoa nở tốt, giá cũng được 400 - 500 nghìn 
đồng/chậu.                  DIỆP BẢO SƯƠNG
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Bình Định

Thời gian qua, đội ngũ nhà 
giáo trẻ trong tỉnh đã luôn 
nỗ lực phấn đấu, sáng tạo, 
tạo hứng thú học tập cho 
học sinh. Ngoài công việc 
chuyên môn, các thầy cô 
còn là hạt nhân trong công 
tác Đoàn, Hội. 

Thầy Võ 
Nhật Minh 
hướng dẫn 

học sinh 
làm thí 

nghiệm 
môn Vật lý.                                                                             

Ảnh: C.H

Kích thích học trò mê Văn
Tốt nghiệp ngành Sư phạm 

Ngữ văn (Trường ĐH Quy 
Nhơn) năm 2015, cô giáo Nguyễn 
Thị Thanh Diệu (SN 1993) 
bắt đầu giảng dạy tại Trường 
THPT số 3 Tuy Phước, rồi đến 
Trường THPT Xuân Diệu (huyện  
Tuy Phước).

Khi mới vào nghề, là một giáo 
viên trẻ, cô Diệu gặp không ít 
khó khăn, thử thách. Những lúc 
ấy, nhớ lời Bác Hồ dạy “Không 
có việc gì khó, chỉ sợ lòng không 
bền”, cô đã nghiêm túc tự kiểm 
điểm lại những hạn chế của mình 
để khắc phục; không ngừng tìm 
tòi, học hỏi kinh nghiệm, kiến 
thức từ các thầy, cô giáo đi trước.

Trong hơn 7 năm đứng lớp, 
cô Diệu đã từng bước đổi mới 
phương pháp giảng dạy, thường 
xuyên cập nhật kiến thức và sưu 
tầm sách, báo, đoạn phim, hình 
ảnh để có tư liệu phù hợp với 
từng tiết học. Ngoài ra, cô còn 
tổ chức các trò chơi dựa trên nội 
dung bài học, kích thích được 
năng khiếu, tăng thêm lòng say 
mê học tập cho học sinh.

“Học môn Văn không chỉ 
dừng lại ở việc đọc hiểu văn bản, 
biết được nghĩa của câu từ, mà 
học sinh còn phải áp dụng được 
những kiến thức đó vào cuộc 
sống; góp phần thay đổi cách 
nhìn nhận của các em về xã hội, 
làm cuộc sống trở nên ý nghĩa, 
tốt đẹp hơn”, cô Diệu chia sẻ.

Trong công tác Đoàn, cô Diệu 
còn tham gia nhiệt tình các hoạt 
động tình nguyện, hỗ trợ các học 
sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tâm huyết, năng nổ
Năm 2012, thầy giáo Võ Nhật 

Minh về công tác tại Trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP 

Quy Nhơn), dạy môn Vật lý; năm 
2020, được bầu làm Bí thư Đoàn 
trường. 

Dấu ấn của thầy Minh chính 
là những sáng tạo trong giảng 
dạy tạo hứng thú cho học sinh. 
Thầy đưa ra những tình huống 
thực tiễn có thể giải quyết bằng 
kiến thức Vật lý; sưu tầm những 
câu đố vui về tên các định luật, 
giúp học sinh giảm áp lực, nhớ 
và hiểu kỹ những công thức 
mới; tăng cường nhiều buổi thực 
nghiệm… Từ đó, phát huy tính 

sáng tạo và chủ động của các em.
Năm học 2021 - 2022, sáng 

kiến “Ứng dụng CNTT hỗ trợ 
các bài thực hành cơ học - vật lý 
10” của thầy đã được nhà trường 
công nhận và áp dụng trong thực 
tiễn. Cũng thời gian này, thầy 
Minh được lãnh đạo trường tin 
tưởng và giao phụ trách giảng 
dạy đội tuyển học sinh giỏi lớp 
10 chuyên Vật lý thi học sinh giỏi 
cấp tỉnh lớp 11 (thi vượt lớp), kết 
quả, có 7 học sinh đạt giải.

Trong công tác Đoàn, thầy áp 

dụng nhiều phong trào hay, cách 
làm hiệu quả thu hút học sinh 
tham gia các hoạt động như: Vận 
động học sinh quyên góp và tặng 
200 đầu sách cho trẻ em xã đảo 
Nhơn Châu; ra quân làm sạch 
biển; thành lập các đội Tiếp sức 
mùa thi kỳ thi vào lớp 10 và tốt 
nghiệp THPT…

Đổi mới, sáng tạo
Thầy giáo Triệu Đức Tài 

(SN 1988) là giáo viên dạy môn 
Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh, Phó Bí thư Đoàn Trường 
THPT Nguyễn Đình Chiểu (TX 
An Nhơn). Với nhiệm vụ giảng 
dạy, thầy luôn thực hiện tốt mọi 
quy chế chuyên môn, tích cực tìm 
tòi, sáng tạo đồ dùng dạy học, 
đưa những kiến thức từ thực 
tiễn, hình ảnh sinh động vào bài 
giảng; tổ chức nhiều hoạt động 
phù hợp với học sinh qua việc 

Ngày 11.11, tại Trường ĐH Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn tổ chức tuyên dương Nhà giáo trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác 
lần thứ V, năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng Ban 
Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đã đến dự. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tặng bằng khen cho 40 giáo viên, 
giảng viên trẻ tiêu biểu. Đây là những nhà giáo trẻ có lý tưởng 
cách mạng, đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu; tích cực 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
tiên phong, đi đầu trong các hoạt động dạy học, hoạt động Đoàn, 
Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của địa phương, đơn vị.

rèn luyện đạo đức, tác phong, 
giáo dục kỹ năng sống... Bởi vậy, 
mỗi giờ học là bài thực hành kỹ 
năng quân sự thông qua các hoạt 
động tự học, nên học sinh luôn 
tự giác, hào hứng tham gia.

Ngoài ra, trong các tiết sinh 
hoạt dưới cờ, thầy còn tham mưu 
Ban Giám hiệu dành khoảng 10 
phút để kể những mẩu chuyện 
về Bác tùy theo chủ điểm hằng 
tháng; vận động học sinh tham 
gia các hoạt động dọn vệ sinh 
môi trường vào ngày thứ Bảy 
tình nguyện, Chủ nhật xanh; gây 
quỹ và tặng 90 suất quà cho các 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
trong trường…

Nhiều năm liền, thầy Tài 
được Sở GD&ĐT, UBND thị xã 
và Thị đoàn An Nhơn trao tặng 
nhiều giấy khen về thành tích 
xuất sắc trong các hoạt động.

CHƯƠNG HIẾU

Tuyên truyền 
phòng, chống ma 
túy cho học sinh

(BĐ) - Ngày 11.11, Ban 
Thường vụ Huyện đoàn Hoài Ân 
phối hợp với Đoàn Trường THPT 
Hoài Ân và Trần Quang Diệu tổ 
chức tuyên truyền phòng, chống 
ma túy cho 755 học sinh.

Tại chương trình, báo cáo viên 
đã thông tin cho học sinh về tình 
hình ma túy và các tệ nạn xã hội 
trên địa bàn tỉnh; tác hại của ma 
túy và các chất kích thích đối với 
sức khỏe con người, đời sống xã 
hội; các nguyên nhân dẫn đến 
nghiện ma túy; vai trò của gia 
đình, xã hội đối với việc giáo 
dục con em, người thân trong 
gia đình tránh xa các tệ nạn xã 
hội và ma túy.

Đồng thời, hướng dẫn các 
học sinh nhận biết các dạng ma 
túy, các loại thuốc tân dược gây 
nghiện thường gặp. TRIỀU CHÂU

Những chàng trai trẻ hớt tóc miễn phí cho người dân
Sáng và chiều thứ Bảy, Chủ nhật hằng 

tuần, khi đi ngang qua Công viên trung tâm 
TP Quy Nhơn (phường Lý Thường Kiệt), 
người đi đường dễ dàng bắt gặp hình ảnh 
một nhóm thợ cắt tóc trẻ đang tất bật phục 
vụ “khách hàng”. Đây là nhóm thợ cắt tóc 
của Tiệm tóc nam 77 Barber Shop phục vụ 
hớt tóc miễn phí cho những người già, trẻ 
em hoặc bất kỳ ai có nhu cầu.

Anh Huỳnh Tấn Phát (SN 1995, chủ tiệm 
tóc nam 77 Barber Shop, số 65 Mai Xuân 
Thưởng, TP Quy Nhơn) cho hay, việc tổ 
chức cắt tóc miễn phí được tiệm thực hiện 
từ tháng 3.2022 đến nay. Vào các ngày cuối 
tuần, tiệm sẽ cử luân phiên 4 thợ, học viên 
ra công viên cắt tóc cho người dân, trung 
bình mỗi ngày, các bạn phục vụ cắt tóc cho 
20 - 30 lượt khách tùy vào độ tuổi, kiểu tóc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Sâm (ở phường 
Đống Đa) đưa 2 con đến đây chờ tới lượt 
cắt tóc. Chị cho hay: Hiện nay, mọi chi phí 
sinh hoạt hằng ngày đều đắt đỏ, nên tiết 
kiệm được khoản nào cũng đều quý cả, nhất 
là với người có hoàn cảnh khó khăn. “Hớt 
tóc miễn phí nhưng các bạn rất chu đáo, tận 
tình, luôn niềm nở, hỏi thăm xem khách hài 

Anh Huỳnh Tấn Phát (giữa) hướng dẫn cho thợ và học viên cắt 
tóc cho khách hàng “nhí” tại Công viên trung tâm TP Quy Nhơn. 

Ảnh: D.Đ

lòng chưa và sẵn sàng điều chỉnh lại cho 
thật vừa ý”, chị Sâm nói.

Được biết, không chỉ phục vụ tại công 
viên, nhóm cắt tóc của tiệm còn sẵn sàng 
đi đến tận nhà những cụ già sức khỏe kém, 
không thể đến nơi cắt tóc. Với các bạn, 
được phục vụ, giúp đỡ mọi người là niềm 
vui, động lực với nghề.

Dù mồ hôi ướt áo nhưng nụ cười luôn 

ở trên môi những người thợ trẻ. 
Anh Đinh Minh Chương (SN 
2001), nhân viên tiệm tóc nam 
77 Barber Shop, chia sẻ: “Tôi 
tham gia cắt tóc miễn phí cho 
người dân được hơn 4 tháng, 
“tích lũy” được kha khá vốn 
nghề, có thêm suy nghĩ tích cực 
hơn. Việc gặp gỡ, tiếp xúc với 
nhiều người, nhiều lứa tuổi và 
công việc khác nhau còn giúp tôi 
có thêm kinh nghiệm làm nghề”. 

Theo anh Phát, tuy công 
việc vất vả, làm việc ngoài trời, 
nhưng anh em trong tiệm rất vui 
khi ngày càng được nhiều khách 
hàng biết đến. 

“Tôi không giàu nên chỉ có thể giúp đỡ 
người khác bằng chính cái nghề của mình. 
Và cũng mong rằng, việc làm của mình sẽ tạo 
sự lan tỏa để nhiều người có hoàn cảnh khó 
khăn được giúp đỡ. Hoạt động cắt tóc miễn 
phí sẽ được tôi cố gắng duy trì thường xuyên, 
đến khi nào điều kiện không cho phép nữa 
thì thôi!”, anh Phát tâm sự.            

DUY ĐĂNG

Những giáo viên trẻ 
tận tâm, sáng tạo Thầy Triệu Đức Tài 

hướng dẫn học sinh 
lắp súng. 

Ảnh: C.H

Cô Nguyễn Thị 
Thanh Diệu hướng 

dẫn học sinh  
ôn tập. Ảnh: NVCC
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Bình Định

Tập trung điều tra, xử lý tội phạm 
tham nhũng, lợi dụng chức vụ

Tình hình tội phạm tham nhũng, lợi dụng chức vụ trên địa bàn tỉnh tuy không phức tạp nhưng từng lúc, từng nơi 
vẫn diễn ra. Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, các ngành chức năng đã và đang chú trọng công 
tác kiểm tra, thanh tra, điều tra.

Theo Thanh tra tỉnh, từ đầu 
năm 2022 đến nay, UBND tỉnh 
và các ngành, địa phương đã 
chỉ đạo tiến hành gần 80 cuộc 
thanh tra hành chính và trên 
2.200 cuộc thanh tra, kiểm tra 
chuyên ngành. Qua đó, kiến 
nghị kiểm điểm trách nhiệm, 
xử lý hành chính 38 tập thể 
và 34 cá nhân. Đáng chú ý, đã 
chuyển hồ sơ vụ sai phạm liên 
quan đến công trình xây dựng 
đường Hoàng Văn Thụ (nối 
dài) ở TP Quy Nhơn sang cơ 
quan điều tra vì có dấu hiệu của 
tội phạm. Theo đó, vụ việc này 
được Thanh tra tỉnh phát hiện 
qua thanh tra công tác quản lý 
tài chính - ngân sách và quản 
lý đầu tư xây dựng cơ bản trên 
địa bàn TP Quy Nhơn. 

Ông Huỳnh Châu, Trưởng 
Phòng Thanh tra 4 (Thanh tra 
tỉnh), cho biết: “Thông qua 
công tác thanh tra, kiểm tra 
định kỳ và đột xuất, chúng tôi 
đã kịp thời phát hiện, kiến nghị 
xử lý kịp thời, đúng pháp luật 
những vụ việc có dấu hiệu vi 
phạm. Đồng thời, kiến nghị 
chấn chỉnh, khắc phục những 
sơ hở, thiếu sót, góp phần nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước, phòng ngừa vi phạm 
pháp luật, nhất là trong lĩnh 
vực kinh tế, tội phạm tham 
nhũng, lợi dụng chức vụ”. 

Được biết, từ đầu năm 2022 
đến nay, cơ quan CA các cấp 
trong tỉnh cũng đã tiếp nhận, 
xác minh 4 tin báo tội phạm 
có liên quan đến hành vi tham 
nhũng. Cùng với việc xử lý các 
tin báo kỳ trước chuyển sang, 
từ đầu năm 2022 đến nay, đã 
khởi tố, điều tra 4 vụ/10 bị can; 
kết luận điều tra, chuyển hồ sơ 
đề nghị truy tố 2 vụ/5 bị can. 

Ông Trần Văn Sang, Viện 
trưởng Viện KSND tỉnh, cho 

Hồ sơ sai phạm liên quan đến công trình xây dựng đường Hoàng Văn Thụ (nối dài) ở TP Quy Nhơn đã được chuyển sang cơ quan 
điều tra vì có dấu hiệu của tội phạm.                                                                                                                                                                          Ảnh: M.LÂM

Từ đầu năm 2022 đến nay, trong quá 
trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
mình, các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh, 
nhất là trên lĩnh vực quản lý nhà nước 
về trật tự xã hội, ngày càng chú trọng 
công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật. 

Nổi bật là Phòng CSGT CA tỉnh 
đã tuyên truyền trên các phương 
tiện thông tin đại chúng 75 phóng 
sự, 220 tin, bài về trật tự ATGT; tổ 
chức 2 hội thi tìm hiểu pháp luật về 
ATGT; mở 61 lớp tuyên truyền trực 
tiếp có 26.900 người tham dự; 160 
lượt tuyên truyền cá biệt. Bên cạnh 
đó, Phòng CSGT đã tổ chức 4 lớp tập 
huấn nghiệp vụ cho lực lượng CSGT 

toàn tỉnh; 4 hội nghị tuyên truyền 
pháp luật cho 180 tổ chức kinh doanh 
vận tải, kho, bến bãi. 

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH 
tổ chức 52 lớp huấn luyện nghiệp vụ 
PCCC, 4 lớp huấn luyện nghiệp vụ 
PCCC&CNCH với 4.498 người tham 
gia. Cảnh sát PCCC còn phối hợp tuyên 
truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng 31 tin, bài, phóng sự về 
PCCC; tuyên truyền trực tiếp 264 lượt 
với 17.179 lượt người nghe. Phòng Cảnh 
sát môi trường viết 23 bài tuyên truyền 
và phối hợp với các cơ quan báo chí 
tuyên truyền 2 phóng sự, 4 tin về công 
tác bảo vệ môi trường.

MINH NGỌC

CÁC ĐƠN VỊ NGHIỆP VỤ CÔNG AN TỈNH: 

Chú trọng công tác tuyên truyền,  
phổ biến, giáo dục pháp luật

(BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh 
đã có văn bản yêu cầu thủ 
trưởng các sở, ban, ngành; chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, 
thành phố tiếp tục quán triệt, 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc các nội dung được phân 
công trong Quy chế phối hợp 
quản lý người nước ngoài cư 
trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh; 
tăng cường công tác phối hợp 
giữa các cơ quan chức năng, cơ 
quan chủ quản, cơ quan quản 
lý trong các hoạt động đối với 
các đối tác nước ngoài. Đồng 
thời, chấp hành nghiêm túc các 
quy định trong tiếp xúc, quan 
hệ, làm việc với người nước 
ngoài; thực hiện đảm bảo các 
thủ tục mời, bảo lãnh, đón tiếp 
người nước ngoài làm việc 
đúng chương trình, mục đích 
đã đăng ký; kịp thời phối hợp 
xử lý những hành vi vi phạm. 

Cùng với đó là đẩy mạnh 
công tác cải cách thủ tục hành 
chính, tăng cường kỷ luật, kỷ 
cương hành chính của cán bộ, 
công chức, viên chức trong 
tiếp nhận giải quyết các thủ 
tục hành chính có yếu tố nước 
ngoài; rà soát, đề xuất sửa đổi, 
bổ sung và triển khai thực hiện 
các quy định về cung cấp thông 
tin và dịch vụ công trực tuyến 
của cơ quan nhà nước trên môi 
trường mạng. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao 
CA tỉnh phát huy vai trò tham 
mưu thực hiện Quy chế phối 
hợp; tăng cường công tác nắm 
tình hình, hoạt động của người 
nước ngoài trên địa bàn tỉnh; 
kịp thời phát hiện, chủ động 
tham mưu, phối hợp giải quyết 
các vấn đề phức tạp, phát sinh, 
không để bị động, bất ngờ, ảnh 
hưởng đến công tác đối ngoại. 
Phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị, địa phương tiếp tục tuyên 
truyền, phổ biến, hướng dẫn 
việc thực hiện Quy chế phối 
hợp; nâng cao hiệu quả các biện 
pháp công tác, hiệu lực quản lý 
nhà nước trên lĩnh vực quản lý 
người nước ngoài.            M.LÂM

Chấp hành nghiêm 
các quy định trong 
làm việc với người 
nước ngoài

(BĐ) - Ngày 10.11, Phòng 
CSĐT tội phạm về ma túy 
(CA tỉnh) cho biết đang tạm 
giữ hình sự đối tượng Đinh 
Thanh Thảo (SN 1995, xã Mỹ 
Quang, huyện Phù Mỹ) để 
tiếp tục điều tra làm rõ hành vi 
mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 19 giờ 
30 phút ngày 9.11, tại khu 
phố An Lạc Đông (thị trấn Phù Mỹ, huyện 
Phù Mỹ), Phòng CSĐT tội phạm về ma 
túy phối hợp cùng CA huyện Phù Mỹ bắt 
quả tang Thảo đang trên đường giao ma 
túy. Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ  
2,254 g Ketamine được Thảo cất giấu 
trong người. Tiếp tục khám xét khẩn 
cấp nơi ở của Thảo, lực lượng CA thu 
giữ thêm 219 viên MDMA (trọng lượng 

Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép 
chất ma túy

biết: Tội phạm tham nhũng, 
lợi dụng chức vụ không nhiều, 
nhưng gây ra nhiều hệ lụy, 
ảnh hưởng đến tình hình trật 
tự chính trị và gây bức xúc 
trong nhân dân. Quan điểm 
của ngành là luôn chủ động, 
tích cực phối hợp với các cơ 
quan tố tụng đẩy nhanh tiến 
độ điều tra, truy tố, xét xử. Từ 
đầu năm 2022 đến nay, Viện 
KSND 2 cấp đã khởi tố mới 5 
vụ/14 bị can (tăng 1 vụ/10 bị 
can so cùng kỳ), gồm các tội 
tham ô tài sản; tham ô tài sản 
và thiếu trách nhiệm gây hậu 
quả nghiêm trọng, lạm dụng 
chức vụ, quyền hạn chiếm 
đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ 
quyền hạn trong khi thi hành 
công vụ…

Theo ngành chức năng, các 
vụ việc tham nhũng, lợi dụng 
chức vụ được phát hiện thời 
gian gần đây xuất phát từ sự 
lơ là, chủ quan trong công tác 

quản lý của một số ngành, địa 
phương, đơn vị. Đơn cử, vụ 
lợi dụng chức vụ, quyền hạn 
trong khi thi hành công vụ 
xảy ra tại Phòng TN&MT, Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất 
đai huyện Phù Mỹ; lạm dụng 
chức vụ, quyền hạn chiếm 
đoạt tài sản xảy ra tại Bưu 
điện Phước An (huyện Tuy 
Phước) hay vụ tham ô tài sản 
xảy ra tại Công ty CP Thủy sản 
 Hoài Nhơn. 

Thời gian qua, các ngành, 
các cấp trong tỉnh đã và đang 
thực hiện các giải pháp cụ 
thể phù hợp với tình hình địa 
phương. Trong đó, chú trọng 
phát huy vai trò người đứng 
đầu của cấp ủy, chính quyền, 
đặc biệt là thủ trưởng các sở, 
ngành, cơ quan, đơn vị. Thực 
hiện cải cách thủ tục hành 
chính, quản lý công vụ, công 
chức, viên chức… Quá trình 
thực hiện tập trung vào những 

lĩnh vực được dư luận xã hội 
quan tâm, dễ phát sinh tham 
nhũng, tiêu cực như quản lý 
đất đai, tài nguyên khoáng sản; 
đầu tư, xây dựng, mua sắm tài 
sản công… 

Theo ông Trần Cang - 
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh 
ủy, Phó Trưởng Ban thường 
trực Ban Chỉ đạo phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực 
tỉnh, trong chương trình công 
tác năm 2023, Ban Chỉ đạo tiếp 
tục chỉ đạo tăng cường công tác 
giám sát, kiểm tra, thanh tra, 
điều tra, xử lý các vụ việc, vụ 
án tham nhũng, tiêu cực trên 
địa bàn tỉnh mà dư luận xã hội 
quan tâm. Đồng thời, củng cố, 
kiện toàn, nâng cao chất lượng 
chuyên môn của các cơ quan 
tham mưu cho cấp ủy lãnh 
đạo, chỉ đạo công tác phòng, 
chống tham nhũng, tiêu cực đạt  
hiệu quả.

KIỀU ANH

82,706 g), 29,278 g Ketamine và 115,41 g 
Methamphetamine, tổng trọng lượng ma 
túy thu giữ là 229,649 g; thu giữ 1 khẩu 
súng có hình dạng súng Rulo, 22 viên 
đạn, 1 ô tô, 2 mô tô và nhiều tài liệu, đồ 
vật liên quan.

Được biết, Thảo có 4 tiền án, trong đó 
có 1 tiền án giết người và 3 tiền án trộm 
cắp tài sản.                                                         K.A

 Đối tượng Thảo và các tang vật. Ảnh: Phòng CSĐT tội phạm về ma túy
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Bình Định

 Chiều 11.11, tiếp tục chương trình 
kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã biểu 
quyết thông qua Nghị quyết về dự toán 
ngân sách nhà nước năm 2023.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, chưa 
thực hiện cải cách tổng thể chính sách 
tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/
TW ngày 21.5.2018 của Hội nghị lần thứ 
bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII trong năm 2023.

Quốc hội quyết nghị từ ngày 
1.7.2023, thực hiện tăng lương cơ sở 
cho cán bộ, công chức, viên chức lên 
mức 1,8 triệu đồng/tháng; tăng 12,5% 
lương hưu, trợ cấp BHXH đối tượng 
do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ 
trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước 
năm 1995 có mức hưởng thấp; tăng mức 
chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm 
không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo 
khu vực thành thị và tăng 20,8% chi cho 
các chính sách an sinh xã hội đang gắn 
với lương cơ sở.

Từ ngày 1.1.2023, thực hiện điều 
chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với 
cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo 
Kết luận số 25-KL/TW ngày 30.12.2021 
của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cơ 
chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với 
các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các 
cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở 
Trung ương được cấp có thẩm quyền 
quy định đối với một số cơ quan, đơn 
vị hành chính nhà nước cho tới khi thực 
hiện cải cách tổng thể chính sách tiền 
lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW.

Theo Nghị quyết của Quốc hội, mức 
tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng 
tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 

Quốc hội quyết nghị tăng lương cơ sở 
lên 1,8 triệu đồng từ ngày 1.7.2023

triệu đồng kể từ ngày 1.7.2023 theo cơ 
chế đặc thù bảo đảm không vượt quá 
mức tiền lương và thu nhập tăng thêm 
bình quân năm 2022.

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình 
làm rõ một số nội dung ĐBQH nêu về 
dự thảo Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban 
Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh 
Tùng cho biết nhiều ý kiến đề nghị cần 
điều chỉnh tăng lương cơ sở từ ngày 
1.1.2023, góp phần bảo đảm đời sống 
cho người hưởng lương. Có ý kiến đề 
nghị tăng 12,5% chi cho đối tượng trợ 
cấp hằng tháng.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
nếu áp dụng tăng lương từ ngày 1.1.2023 
thì đúng vào thời điểm đầu năm gần 
với tết dương lịch và âm lịch. “Đây là 
thời điểm nhạy cảm, nhu cầu mua sắm 
sử dụng hàng hóa dịch vụ của người 

dân và DN tăng mạnh, tạo sức ép lên 
điều hành giá cả do tâm lý tăng lương 
đi kèm với tăng giá, gây áp lực đối với 
việc kiểm soát lạm phát và ảnh hưởng 
đến đời sống người dân”- ông Hoàng 
Thanh Tùng nêu rõ.

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp 
luật, tại Kết luận số 42-KL/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương, sau khi cân 
nhắc nhiều mặt, Ban Chấp hành Trung 
ương đã đồng ý điều chỉnh tăng lương 
cơ sở, lương hưu, trợ cấp BHXH theo đề 
nghị của Ban cán sự Đảng Chính phủ 
và thời điểm áp dụng từ ngày 1.7.2023. 

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
đã chỉ đạo tiếp thu theo đúng tinh thần 
Kết luận số 42-KL/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương và đúng theo Tờ trình 
Chính phủ.

(Theo vietnamnet.n)

Ngày 12.11, tại Đà Nẵng, diễn ra Hội 
nghị “Nâng cao chất lượng báo Đảng 
toàn quốc” lần đầu tiên do Báo Nhân 
Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung 
ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. 
Đây là sự kiện báo chí truyền thông đặc 
biệt quan trọng của những người làm 
báo Đảng trên cả nước.

Hội nghị “Nâng cao chất lượng báo 
Đảng toàn quốc” là dịp để các cấp ủy, 
tổ chức đảng, các nhà quản lý cũng như 
những người làm báo Đảng và công 
chúng của báo Đảng gặp gỡ, trao đổi, 
thảo luận về những chủ đề quan trọng, 
cấp thiết nhằm đối diện với những khó 
khăn, vượt qua thách thức trong bối cảnh 
báo chí đang có nhiều thay đổi hiện nay.

Những năm qua, hệ thống báo Đảng 
đã khẳng định được vai trò của báo chí 
cách mạng, là phương tiện quan trọng 
tuyên truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân. Đây đồng thời cũng 
là kênh thông tin không thể thiếu để 
nhân dân tham gia xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị.

Hội nghị hướng tới mục tiêu khẳng 
định vị thế, nâng cao chất lượng hệ 
thống báo Đảng, lan tỏa tinh thần đổi 
mới, sáng tạo về cả nội dung lẫn hình 
thức, bảo đảm mục tiêu đúng, trúng, 
hay; giữ vững niềm tin của cán bộ, đảng 
viên, nhân dân và thực sự hấp dẫn với 
đông đảo công chúng, đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội nghị còn là dịp để biểu dương 
lực lượng báo Đảng, tạo không khí thi 
đua giữa những nhà báo, các cơ quan 
báo chí, góp phần bồi dưỡng lý tưởng 
nghề nghiệp, phẩm chất người làm báo 
cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, củng 
cố vị trí, vai trò của hệ thống cơ quan 
báo Đảng trong nền báo chí nước nhà, 
tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự 
nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hội nghị bàn thảo về quá trình 
chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ làm 
báo hiện đại, phát triển báo chí đa kênh, 
đa nền tảng để phát triển công chúng, 
cũng như làm thế nào để đa dạng nguồn 
thu cho các cơ quan báo chí nói chung.

(Theo SGGPO)

Ngày 12.11, Hội nghị 
“Nâng cao chất lượng 
báo Đảng toàn quốc” 
diễn ra tại Đà Nẵng

Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ 
Công Thương - Tài chính, giá xăng tiếp 
tục tăng lần thứ 4 liên tiếp, trong khi giá 
dầu diesel giảm nhẹ.

Theo đó, từ 15 giờ hôm qua, 11.11, 
giá xăng E5 tăng 840 đồng/lít, giá bán là 
22.710 đồng/lít (giá liên bộ đưa ra không 
quá 22.711 đồng/lít); giá xăng RON95 tăng 
1.110 đồng/lít, giá bán là 23.860 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 90 
đồng/lít, giá bán là 24.980 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công 
Thương - Tài chính ngừng xả Quỹ bình 
ổn giá, nhưng trích lập Quỹ bình ổn giá 
xăng dầu với xăng E5, xăng RON95 là 
200 đồng/lít, không trích lập với dầu 
diesel và dầu hỏa.

Như vậy, đây là lần tăng giá thứ 4 
liên tiếp của giá xăng trong nước. Từ 
đầu năm đến nay, giá xăng được điều 
chỉnh 29 lần, trong đó có 15 lần tăng, 12 
lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

(Theo vietnamnet.vn)

Giá xăng tăng  
lần thứ 4 liên tiếp

78 triệu đồng.
Cùng hành vi tương tự, CA TP Biên 

Hòa cũng bắt giữ 5 nhóm đối tượng khác 
với 18 bị can đã có hành vi cho vay nặng 

Sáng 11.11, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến 
thương mại (Bộ Công Thương) đã tổ 
chức cuộc họp giới thiệu Chương trình 
“Tháng khuyến mại tập trung quốc  
gia 2022”. 

Theo ông Mai Văn Sơn, Trưởng 
Phòng Quản lý xúc tiến thương mại - 
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công 
Thương đã ban hành Quyết định số 1183 
về việc tổ chức chương trình đặc biệt 
này, bắt đầu từ ngày 15.11 đến ngày 
22.12.2022 trên phạm vi toàn quốc. 

Ông Mai Văn Sơn cho biết, chương 
trình năm 2022 sẽ tiếp tục mở ra một 
“mùa đặc biệt” để tất cả các thương 

nhân (DN) thuộc mọi lĩnh vực, ngành 
nghề kinh tế của Việt Nam có thể chủ 
động tham gia (mà không cần phải 
thông qua bất kỳ khâu lựa chọn, xét 
duyệt nào của các cơ quan nhà nước) 
để có cơ hội thực hiện các chương trình, 
hoạt động khuyến mại của DN mình. 

“Điểm đặc biệt, năm nay, mức 
khuyến mại tối đa của DN không còn 
bị giới hạn ở mức 50% mà thay vào đó, 
DN có thể khuyến mại lên tới 100% theo 
nhiều hình thức, tùy vào lựa chọn và 
điều kiện của DN”, ông Mai Văn Sơn 
thông tin.

Chủ trì cuộc họp báo, ông Lê Hoàng 

Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương 
mại cho biết, tháng khuyến mại năm 
2020 đã thu hút được 27.450 chương 
trình, góp phần đưa tổng mức bán lẻ 
hàng hóa, dịch vụ trong tháng triển khai 
đạt 431.900 tỷ đồng. Năm 2021, đã thu 
hút tới 56.410 chương trình, đưa tổng 
mức bán lẻ trong tháng khuyến mại đạt 
458.500 tỷ đồng.

Nhận định về tháng khuyến mại tập 
trung quốc gia với quy mô “khủng” năm 
nay, ông Lê Hoàng Tài cho rằng, dự báo 
tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2022 có 
thể tăng gấp đôi cùng kỳ năm 2021.

(Theo SGGPO)

Bắt đầu từ ngày 15.11, tháng khuyến mại “khủng” trên quy mô cả nước

Quang cảnh phiên họp chiều 11.11 của Quốc hội.                                                                             

Ngày 11.11, Cơ quan CSĐT CA  
TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, cho biết đã 
khởi tố cùng lúc 6 vụ án, bắt tạm giam 
24 bị can để điều tra về tội “Cho vay lãi 
nặng” trong giao dịch dân sự.

Từ các nguồn tin, Đội Cảnh sát Kinh 
tế, CA TP Biên Hòa đã kiểm tra một căn 
nhà tại phường Tam Hiệp và phát hiện 
Lưu Văn Quyết (SN 1993, ngụ tỉnh Hà 
Giang) cùng 5 bị can khác với nhiều dấu 
hiệu mờ ám. 

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát 
hiện nhiều sổ sách liên quan việc cho 
vay lãi nặng. Quá trình đấu tranh, Quyết 
khai nhận đã cùng các đối tượng cho 
14 lượt người vay với mức lãi suất từ 
hơn 200 đến 700%/năm, thu lợi số tiền  

Đồng Nai: Triệt phá 6 nhóm “tín dụng đen”, cho công nhân vay  
lãi suất 20 - 60%/tháng

lãi trên địa bàn các phường của TP Biên 
Hòa với mức lãi suất từ 20 - 60%/tháng. 

CA xác định tất cả 24 bị can trong 
6 nhóm đối tượng trên từ một số 
tỉnh khu vực phía Bắc vào Đồng Nai 
thuê nhà để ở tại phường Tam Hiệp,  
TP Biên Hòa. Các đối tượng phân công 
tìm kiếm, nhắm đến những công nhân, 
tiểu thương buôn bán nhỏ ven đường 
cần nhu cầu vay tiền và cho vay lãi nặng.

Khi người vay không trả tiền lãi và 
tiền gốc kịp, nhóm đối tượng này nhắn 
tin đe dọa và dùng hung khí tìm đến nơi 
ở để uy hiếp buộc phải nộp tiền. Tổng 
số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ 
cho vay nặng lãi là gần 1 tỷ đồng.

                                         (Theo NLĐO)

Các đối tượng trong băng nhóm cho vay nặng lãi 
vừa bị khởi tố.



10 THÔNG TIN - QUẢNG CÁO THỨ BẢY, 12.11.2022
quangcaobaobinhdinh@gmail.com

Bình Định

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ
Trên đoạn đường từ xã Cát Nhơn về TP Quy Nhơn, chúng tôi có 

đánh rơi 1 túi hồ sơ, trong đó có: Giấy chứng nhận Quyền sử dụng 
đất số AM 625465, tên người sử dụng đất Tổng công ty sản xuất 
đầu tư và dịch vụ xuất nhập khẩu Bình Định do Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Bình Định cấp ngày 26.8.2008 và ngày 16.6.2014 
đã xác nhận đăng ký biến động đổi tên thành Tổng công ty PISICO 
Bình Định - Công ty cổ phần.

Vậy ai nhặt được, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0376 717 199, 
chúng tôi xin cảm ơn và hậu tạ.

Nếu không tìm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên, 
chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng cấp lại 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau 7 ngày ra thông báo giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất trên không còn giá trị.

    

Dự báo 
THỜI TIẾT NGÀY VÀ ĐÊM 12.11.2022

  

LỜI CẢM TẠ
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:
Công an tỉnh Bình Định; Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Công 

an tỉnh; Tập thể, cá nhân cán bộ, chiến sĩ công an các đơn vị, địa phương 
thuộc Công an tỉnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ 
Lợi, huyện Phù Mỹ; Hội Cựu chiến binh xã Mỹ Lợi, Chi hội cựu chiến binh 
thôn Chánh Khoan Nam; Cấp ủy chi bộ và đảng viên Chi bộ thôn Chánh 
Khoan Nam, xã Mỹ Lợi; Tập thể, cá nhân các học viên Lớp D07SA Trường 
Đại học An ninh nhân dân và Khoá D12, Trường Đại học Phòng cháy chữa 
cháy Bộ Công an; Các cơ quan, đơn vị, bà con họ hàng, sui gia và bạn bè 
thân hữu gần, xa đã đến phúng, viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn và 
phối hợp gia đình tổ chức lễ tang, tiễn đưa linh cữu chồng, cha, ông chúng 
tôi là: Ông TRƯƠNG HỒ, sinh năm 1943; Thương binh hạng 1/4, Hội viên 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu 
nước hạng Nhì, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng.

Do tuổi cao, sức yếu đã từ trần vào lúc 8 giờ, ngày 9 tháng 11 năm 2022, 
hưởng thọ 79 tuổi; về nơi an nghỉ cuối cùng tại thôn Chánh Khoan Nam, xã 
Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ xuất, xin quý vị niệm tình tha thứ.

                    Thay mặt gia đình 
                                                Bà quả phụ ĐẶNG THỊ HIỆP

                                                 cùng các con, cháu đồng cảm tạ

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG LƯỚI ĐIỆN

Khu vực tỉnh Bình Định tuần thứ 46/2022 từ ngày 15.11.2022 đến ngày 21.11.2022
THỨ BA, NGÀY 15.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-10h15: TBA Mai Xuân 

Thưởng 2. 8h-13h: Lộ 1 TBA KDC Điện Biên Phủ. TX An Nhơn: 7h-16h20: 
Thôn Lộc Thuận - xã Nhơn Hạnh. 7h30-9h10: TBA Cấp điện KCN Nhơn Hòa 
2. 9h30-11h: TBA Đường bộ Quy Nhơn. 13h30-15h: TBA Tiểu thủ Công  
nghiệp 2. 15h20-16h50: TBA TTTM Hoàng Vũ 3. 7h-14h45: TBA An Hòa 2. 
7h-10h10: Lộ 1 TBA Nhơn Khánh 1. H. Phù Cát: 7h30-8h30: TBA Đức Phổ 5 - xã 
Cát Minh. 10h30-11h30: Thôn Trung Từ - xã Cát Thành. 14h30-15h30: Thôn Mỹ  
Hóa - xã Cát Hanh. H. Phù Mỹ: 7h30-9h15: TBA Hưng Lạc 2 - xã Mỹ Thành.  
TX Hoài Nhơn: 7h15-8h45: Thôn Thành Sơn - xã Hoài Châu. 7h30-9h: Khu 
phố Trung Hóa - phường Tam Quan Nam. 9h15-10h45: Thôn Tân An - xã Hoài 
Châu. H. An Lão: 8h20-9h35: TBA Vạn Xuân. 10h10-11h25: TBA Thuận An. 
13h40-14h55: TBA TĐC Đồng Mít 1-1. 15h30-16h45: TBA TC2 (Hồ Đồng Mít). 
13h20-14h35: TBA Bơm Cây Duối. H. Vĩnh Thạnh: 7h-8h30: TBA Đập Định 
Bình 4 - xã Vĩnh Hảo.

THỨ TƯ, NGÀY 16.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h45-10h15: TBA Khách 
sạn Lê Lợi. 5h-17h30: QL 1A từ CN Hoàng Anh Gia Lai đến Hầm Đèo Cù 
Mông thuộc phường Trần Quang Diệu và phường Bùi Thị Xuân. H. Tuy 
Phước: 9h45-11h15: TBA Phước Thuận 5, Lộ 1 TBA Phước Thuận 1. TX An 
Nhơn: 7h-11h45: Lộ 2 TBA Bến Trén, Lộ 1 TBA Nhơn Thuận 3. 13h-16h45:  
Lộ  2 TBA Nhơn Thuận 2.  H. Phù Cát: 7h45-9h45: Thôn Tường Sơn - xã Cát 
Tường. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Thôn Lương Thọ - xã Hoài Phú. H. Hoài Ân: 
8h10-9h25: TBA Phú Thuận 2. 13h30-14h45: TBA Gạch ngói Hà Sang. H. An 
Lão: 15h30-16h45: TBA Trang trại Chăn nuôi heo Công nghệ cao (trang trại 
Phú Hưng). H. Tây Sơn: 7h-16h30: Các TBA T2, T3, T4, T5 - xã Tây An.

THỨ NĂM, NGÀY 17.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-10h15: TBA Huyền 
Trân 4. H. An Lão: 8h20-9h5: TBA Trang Thịnh Phát. 10h20-11h35: TBA TĐC 
Đồng Mít 1 - 2. 

THỨ SÁU, NGÀY 18.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h15-14h15: TBA Đông Định. 
H. Phù Mỹ: 7h30-9h15: TBA Chánh Thuận 2 - xã Mỹ Trinh. H. Vĩnh  Thạnh: 
7h30-17h30: Các TBA O5, K6, Kon Trú - xã Vĩnh Kim.

THỨ BẢY, NGÀY 19.11.2022: TP Quy Nhơn: 6h30-13h: Các TBA TMS Luxury 
1, TMS Luxury 2. 13h-16h30: Các TBA Trần Phú 3, Xuân Diệu 1, 2, Bơm PS 3, Trần 
Cao Vân 1, KS Lê Lợi, KS Quy Nhơn Beach, Kim Đồng, VP Thành ủy 1, 2, TTHC TP 
Quy Nhơn, KLCQ Ủy ban, TMS Luxury 1, TMS Luxury 2, ATM Lộ 1, Lộ 2 TBA Lê 
Thánh Tôn 2. H. Phù Mỹ: 7h15-9h30: Lộ Bắc TBA chợ Phù Mỹ. 13h30-15h30: 
TBA Phù Mỹ 3 - thị trấn Phù Mỹ. H. Hoài Ân: 8h45-10h15: Các TBA Tân Thịnh, 
Tân Thành, Tân Thạnh 2, Lộc Giang, Lộc Giang 2, Lộc Giang 3, Diêu Tường, Vĩnh 
Viễn - xã Ân Tường Đông.

CHỦ NHẬT, NGÀY 20.11.2022: TP Quy Nhơn: 5h45-17h15: TBA Phan Chu 
Trinh 2. 7h45-17h15: Lộ 4 TBA Nguyễn Tri Phương. 13h-17h: Các TBA Hoàng 
Hoa Thám 1, Phạm Hồng Thái, Đức Thánh Trần, chợ Cây Me, Ỷ Lan 2, Lộ 2 TBA 
Đoàn Thị Điểm.

THỨ HAI, NGÀY 21.11.2022: TP Quy Nhơn: 7h-16h: Các TBA CA Nhơn Hội, 
Xử lý nước thải, Hội Bình, Hội Tân 1, Hội Tân 2, Hội Tân 3, Hội Tân 4, Hội Giáo 1, 
Hội Giáo 2, Hội Thành 2, Hội Thành 3, CS Nam Nhơn Phước. H. Phù Mỹ: 7h30-
9h15: TBA Lộc Thái 2 - xã Mỹ Châu. TX Hoài Nhơn: 7h15-9h15: Khu phố Liêm 
Bình - phường Bồng Sơn. H. Hoài Ân: 13h30-15h30: Khu giãn dân Vĩnh Đức - 
xã Ân Tín. 15h30-16h45: TBA Vạn Hội 2.

Công ty Điện lực Bình Định xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng điện 
trong các khu vực nói trên biết trước, để chủ động bố trí công việc phù hợp. Đối với 
các trường hợp mất điện do sự cố khách quan của lưới điện thì Công ty Điện lực Bình 
Định sẽ cố gắng khắc phục, sửa chữa nhanh chóng. Trung tâm CSKH:  19001909

THÔNG BÁO
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ QUẢN LÝ, KHAI THÁC, VẬN HÀNH TẠM THỜI 

TẠI ĐIỂM DU LỊCH EO GIÓ
1. Điều kiện và tiêu chuẩn chung:
- Đối tượng: Là tổ chức, đơn vị, đoàn thể, công ty có đủ năng lực về 

nhân sự, tài chính quản lý vận hành điểm du lịch Eo Gió đảm bảo phục 
vụ khách du lịch và nhân dân địa phương.

- Có phương án quản lý, vận hành và tổ chức các hoạt động đảm 
bảo phục vụ cho du khách đến tham quan du lịch tại Khu vực Eo Gió 
cụ thể như:

+ Phương án Bảo vệ;
+ Phương án Cứu hộ;
+ Phương án Tổ chức thu dọn vệ sinh, thu gom rác thải;
+ Phương án Hướng dẫn du khách tham quan;
+ Phương án Tài chính;
+ Phương án An ninh trật tự, an toàn xã hội…
- Xây dựng kế hoạch dự kiến thực hiện các hạng mục sửa chữa và 

đầu tư bổ sung phục vụ du khách, quảng bá thu hút khách du lịch.
- Giá vé quy định: Chỉ thu giá vé vào cổng với mức giá 22.000 đồng/

lượt khách (đã bao gồm thuế GTGT).
- Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách xã hằng tháng: Không 

dưới 50.000.000 (Năm mươi triệu đồng)/tháng.
2. Phương thức lựa chọn đơn vị vận hành: 
Thực hiện thông qua việc xét duyệt của Tổ đánh giá.
3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:
w Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày đăng thông báo đến 17 giờ 

ngày 18.11.2022.
w Địa điểm nhận hồ sơ: UBND XÃ NHƠN LÝ
Địa chỉ: Thôn Lý Lương, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 035.664.5476 (Anh Ánh - Tài chính - Kế toán xã)
Email: nhonly@quynhon.binhdinh.gov.vn
4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị quản lý:
- Cá nhân, tổ chức được lựa chọn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ và 

phù hợp nhất với các điều kiện tiêu chuẩn.
- Có mức nộp ngân sách cao hơn và chỉ vận hành tạm thời trong 

thời gian UBND tỉnh tìm kiếm nhà đầu tư. 

    

I- Khu vực tỉnh Bình Định: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày 
có lúc nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió Đông 
Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 240C.  
II- Khu vực TP Quy Nhơn: Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có 

lúc nắng, đêm có mưa rào. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.
Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 300C; nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 250C.  
III- Thời tiết vùng biển Bình Định: Mây thay đổi, có mưa rào và 

giông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc 
cấp 6; biển động nhẹ. Sóng cao 1,5 - 2,5 m.

     (Nguồn: Đài KTTV tỉnh Bình Định)
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THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
 VietinBank hiện đang nắm giữ vai trò chủ đạo, chủ lực của một ngân hàng 

hàng đầu nền kinh tế với hệ thống mạng lưới rộng khắp gồm 155 chi nhánh 
trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 ngân hàng con tại Lào.

VietinBank vinh dự 11 năm liên tiếp nằm trong Top 2000 Doanh nghiệp lớn nhất 
thế giới theo xếp hạng của Forbes; Top 200 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế 
giới theo Brand Finance; 6 năm liên tiếp đạt thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Top dẫn 
đầu thương hiệu mạnh Việt Nam,... Đặc biệt, VietinBank luôn nằm trong top Ngân 
hàng về quy mô, thương hiệu, hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng. 

Hiện nay, VietinBank - chi nhánh Bình Định có nhu cầu tuyển dụng cán bộ. 
I. CHỈ TIÊU: 02 chỉ tiêu. 
- Nhân viên Kiểm ngân: 01 chỉ tiêu.
- Nhân viên Lái xe: 01 chỉ tiêu. 
II. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ VÀ ĐỘ TUỔI
1.Yêu cầu về kinh nghiệm:  
1.1.  Đối với vị trí nhân viên Kiểm ngân:
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các trường Cao đẳng/Đại học. Chuyên ngành: 

Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.
- Ngoại hình: Ưa nhìn.
- Giao tiếp: Nhanh nhẹn, hoạt bát.
- Ưu tiên cho các ứng viên đã làm việc trong môi trường liên quan đến hoạt 

động ngân hàng.

1.2.  Đối với vị trí nhân viên Lái xe:
- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.
- Có Giấy phép lái xe theo quy định của Nhà nước, hạng B2 trở lên. 
- Ưu tiên cho các ứng viên đã có kinh nghiệm lái xe cho các ngân hàng.
2. Yêu cầu về độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm nộp hồ sơ.
3. Quy trình tuyển dụng: Phỏng vấn tập trung do VietinBank - Chi nhánh 

Bình Định thực hiện.
III. TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG:
1. Hồ sơ ứng tuyển bao gồm:
- Phiếu thông tin ứng viên theo mẫu của VietinBank có chữ ký của ứng viên.
- Bản photo Bảng điểm, Bằng tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, Giấy phép lại xe 

còn hạn sử dụng (phù hợp nhất với vị trí dự tuyển); các văn bằng/chứng chỉ khác 
(nếu có).

- Mẫu phiếu thông tin ứng viên có thể download từ website của VietinBank: 
http://tuyendung.vietinbank.vn mục Trợ giúp/Download.

2. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp hồ sơ:
2.1. Thời gian: Từ ngày 14.11 đến hết ngày 18.11.2022.
2.2. Phương thức ứng tuyển: Ứng viên nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại 

phòng Tổ chức Hành chính VietinBank - Chi  nhánh Bình Định.
2.3. Địa điểm: Phòng Tổ chức Hành chính VietinBank - Chi nhánh Bình Định: 

Tầng 5, 66A Lê Duẩn, phường Lý Thường Kiệt, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. 

THÔNG BÁO
Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định

Chào mừng kỷ niệm 190 năm danh xưng An Nhơn, tỉnh Bình Định và 10 năm thành lập TX An 
Nhơn, UBND TX An Nhơn tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo Thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn cụ thể 
như sau:

I. CÁC TIÊU CHÍ ĐỐI VỚI BIỂU TRƯNG (LOGO) TX AN NHƠN
- Biểu trưng phải có tính khái quát cao, có thể xây dựng thành biểu tượng của TX An Nhơn, 

thể hiện được những nét độc đáo về thiên nhiên, con người, những nét đặc trưng về sản 
phẩm nổi tiếng của địa phương, nét độc đáo về bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử, từng là 
kinh đô và định hướng phát triển trở thành thành phố trực thuộc tỉnh.

- Biểu trưng nên thể hiện định danh của địa phương, khuyến khích có chữ An Nhơn. 
- Biểu trưng TX Nhơn phải có hình thức đẹp, thiết kế có tính khoa học, hiện đại và thẩm mỹ.
- Biểu trưng TX Nhơn phải dễ nhớ, dễ nhận biết, có ấn tượng với công chúng.
- Biểu trưng có màu sắc hài hòa, thuận tiện trong việc in ấn, sao chép, phóng to, thu nhỏ, 

dễ thực hiện được trên các văn bản, các công trình mỹ thuật, xây dựng, kiến trúc và quảng cáo.
- Biểu trưng TX An Nhơn không trùng lắp hoặc tương tự với bất kỳ biểu trưng nào của các 

đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh đã có.
II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Tất cả các tổ chức, cá nhân, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp có khả 

năng sáng tác biểu trưng (logo) về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. Riêng các thành viên Ban Tổ 
chức, Hội đồng nghệ thuật không được tham gia dự thi. 

III. TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Hình thức thể hiện của tác phẩm dự thi
Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa, đúng sắc độ thực, được thể hiện trên trang giấy dày, 

cứng, khổ A4 (21 cm  x  29,7 cm), màu sắc phù hợp (màu sắc được sử dụng tối đa 3 màu, không kể 
màu trắng, trong đó có một màu chủ đạo). Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và 
không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào, chỉ được thể hiện mẫu vẽ gồm 1 hình phóng to 15 cm  
x  15 cm được đặt giữa trang giấy và 2 logo thu nhỏ (1 logo màu và 1 logo trắng đen) với kích 
thước 2 cm  x  2 cm được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn. Phần dưới bên phải của trang 
giấy ghi mã số tác phẩm do tác giả tự chọn, có đóng khung, quy cách 1 cm  x  4 cm, gồm 2 chữ 
cái in hoa và 4 chữ số. Ví dụ: NA. 1234

- Mỗi tác phẩm dự thi phải gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, súc tích về ý 
nghĩa của logo theo mẫu của Ban Tổ chức (không quá 500 từ in trên giấy A4, cỡ chữ 14, phông 
chữ Times New Roman) và 1 USB lưu bản gốc thiết kế theo đúng tỷ lệ được xuất hình ảnh định 
dạng JPG, PNG và file thuyết minh biểu trưng định dạng .doc hoặc .docx (File Word). Một 
phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, tỉnh 
Bình Định (Theo mẫu của Ban Tổ chức) và 1 bì thư có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện 
thoại; mặt ngoài phong bì nhỏ chỉ ghi mã số tác phẩm do tác giả chọn. Ban Tổ chức cuộc thi 
có trách nhiệm bảo mật và chỉ mở phong bì nhỏ sau khi chấm xong vòng chung khảo. 

Lưu ý: Mã số của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết 
minh, phong bì nhỏ và phong bì lớn gửi về Ban Tổ chức).

2. Số lượng tác phẩm: Mỗi tổ chức, tác giả hay mỗi nhóm tác giả gửi về Ban Tổ chức không 
quá 3 tác phẩm nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bản thuyết minh ý tưởng riêng và 
cùng để trong phong bì lớn. 

3. Quyền và trách nhiệm người dự thi
- Biểu trưng (logo) dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất kỳ phương tiện thông 

tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước. 
- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các biểu trưng (logo) tham gia 

cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác. 
- Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, trường hợp vi phạm bản quyền 

tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu 
hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp 
quyền tác giả của tác phẩm, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

- Tác phẩm được chọn làm biểu trưng của TX An Nhơn bản quyền về UBND TX An Nhơn, tác 
giả không được sử dụng vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác. 

- Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm biểu trưng (logo) của thị xã sẽ được nhận tiền 
thưởng và giấy chứng nhận. 

- Sau lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp đến người đạt giải dựa 
trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

+ Chuyển khoản hoặc tiền mặt.
+ Giấy chứng nhận trao trực tiếp.
- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải thưởng được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân sẽ do cá nhân đạt giải chi trả.
4. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 
- UBND TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn 

quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu thiết kế đạt giải. 
- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho phù hợp với đặc 

điểm của TX An Nhơn, tỉnh Bình Định. 
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên 

quan. Nếu phát hiện biểu trưng đạt giải vi phạm bản quyền, Ban Tổ chức có quyền thu hồi giải 
thưởng và giấy chứng nhận của tác giả dự thi. 

- Các tác phẩm dự thi không được xét chọn, Ban Tổ chức không trả lại cho tác giả. 
IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ THI
- Bản mẫu thiết kế biểu trưng dự thi.
- Bản thuyết minh mô tả ý tưởng tác phẩm.
- Một phong bì nhỏ, bên trong có Phiếu đăng ký dự thi điền đầy đủ thông tin (Theo mẫu 

của Ban Tổ chức cuộc thi) và 1 bì thư (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).
- USB chứa các file thiết kế ở định dạng JPG, PNG và file thuyết minh định dạng .doc hoặc 

.docx (File Word) (Theo mẫu của Ban Tổ chức).
Tất cả bỏ vào phong bì lớn, được dán kín, bên ngoài ghi rõ “ Tác phẩm dự thi thiết kế Biểu 

trưng (logo) TX An Nhơn và gửi về địa chỉ nêu trên.
* Lưu ý: Mật mã của mỗi tác giả phải đảm bảo trùng khớp từ bản mẫu thiết kế dự thi, bản thuyết 

minh, bì thư và phong bì lớn gửi về BTC).
V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI 
1. Thời gian tổ chức cuộc thi 
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30.12.2022 

(đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ lấy ngày trên dấu bưu điện để tính ngày nộp 
tác phẩm dự thi). 

- Thời gian xét chọn, chấm giải: Từ ngày 3.1.2023 đến ngày 20.2.2023.
- Tổ chức tổng kết và trao giải: Dự kiến vào dịp kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng TX An 

Nhơn 30.3.2023.
2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn”.
- Địa chỉ: Phòng Văn hóa và Thông tin TX An Nhơn, số 79 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, 

TX An Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3836098 - 0256. 3635272 - 0983.453709.
- Email: vtvhtt@annhon.binhdinh.gov.vn
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- 10 tác phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí được lựa chọn qua vòng sơ khảo được trao 5 triệu 

đồng mỗi tác phẩm.
- 5 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo sẽ được trao 30 triệu đồng cho mỗi tác phẩm. 

Riêng tác phẩm được chọn làm biểu trưng của thị xã sẽ được trao 200 triệu đồng và giấy chứng nhận.
Nếu không chọn được tác phẩm đạt yêu cầu, Ban Tổ chức có thể quyết định không trao giải 

hoặc quyết định tiếp tục kéo dài thời gian dự thi sau khi có ý kiến của lãnh đạo UBND thị xã.
VII. MỘT SỐ LƯU Ý VỀ CUỘC THI
Để có thêm thông tin và điều kiện tham khảo về tình hình kinh tế, văn hóa, lịch sử của địa 

phương, nhằm có thêm tư liệu cho tác phẩm dự thi, tác giả có thể tham khảo tại Trang thông tin 
điện tử TX An Nhơn: https://annhon.binhdinh.gov.vn và một số ấn phẩm như:

- Đinh Văn Liêm (2008), Bình Định đất võ trời văn, NXB Trẻ, Hà Nội.
- Nguyễn Thanh Mừng - Trần Thị Huyền Trang (2005) Huyền tích kinh xưa hoặc Văn hóa dân 

gian thành Hoàng Đế, Nxb Khoa học xã hội.
- Quách Tấn (1999), Nước non Bình Định, NXB Thanh niên.
- Lịch sử Đảng bộ TX An Nhơn từ năm 1930 đến năm 2000.
- Bài viết giới thiệu về TX An Nhơn, tỉnh Bình Định được gửi kèm theo thể lệ Cuộc thi.
Ban Tổ chức Cuộc thi thông báo thể lệ Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn, rất 

mong được sự hưởng ứng tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và sự phối hợp hỗ trợ 
của các đơn vị liên quan để Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) TX An Nhơn thành công tốt đẹp.
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Bình Định

Sáng 11.11, tại thủ đô Phnom Penh 
của Campuchia, Hội nghị Cấp cao Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 
lần thứ 40, 41 đã chính thức được khai 
mạc với sự tham dự của Lãnh đạo các 
nước ASEAN, Tổng Thư ký ASEAN và 
nhiều đại diện đối tác, tổ chức quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh 
Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam 
dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng 
Campuchia Samdech Techo Hun Sen đề 
cao ý nghĩa kỷ niệm 55 năm thành lập 
ASEAN, đánh dấu chặng đường dài của 
liên kết và hợp tác khu vực, thúc đẩy sự 
gắn kết giữa các thành viên trong gia 
đình ASEAN vì mục tiêu chung là hòa 
bình, tự cường và phát triển.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 
40, 41 và các hội nghị liên quan là dịp 
để các nước cùng nhìn lại và quyết tâm 
phấn đấu cho một tương lai đoàn kết, 
tự cường, bao trùm và dựa trên luật lệ.

Dự kiến, nhiều tuyên bố quan trọng 
sẽ được thông qua như Tuyên bố kỷ niệm  
55 năm thành lập ASEAN, Tuyên bố ASEAN 
Hành động: Cùng ứng phó thách thức và 
Tuyên bố Nghị sự kết nối ASEAN sau 2025, 
là những định hướng chính sách để thúc 
đẩy hợp tác kinh tế, phát triển đồng đều, 

Khai mạc Hội nghị Cấp cao 
ASEAN lần thứ 40, 41

kết nối xuyên suốt và duy trì vai trò trung 
tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực.

Lễ khai mạc được tổ chức trọng thể 
với sự tham dự của lãnh đạo các nước 
ASEAN, đối tác và đại diện nhiều tổ 
chức quốc tế. Lễ khai mạc thể hiện đậm 
đà bản sắc ASEAN thông qua các tiết 

mục văn nghệ truyền thống mang dấu 
ấn văn hóa của các nước thành viên.

Ngay sau phiên khai mạc, lãnh đạo 
các nước ASEAN tham dự phiên họp 
toàn thể Hội nghị Cấp cao ASEAN lần 
thứ 40 và phiên họp hẹp Hội nghị Cấp 
cao ASEAN lần thứ 41.        (Theo TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính (thứ tư từ trái sang) và trưởng đoàn các nước ASEAN chụp ảnh chung tại Lễ 
khai mạc.                                                                                                                                                                                       Ảnh: TTXVN

ASEAN kết nạp 
Timor-Leste làm 
thành viên thứ 11

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn 
ra sáng 11.11 ở thủ đô Phnom Penh, 
Campuchia, các lãnh đạo ASEAN đã 
thông qua Tuyên bố về việc Timor Leste 
xin gia nhập ASEAN.

Hội nghị Cấp cao ASEAN tuyên bố: 
Chấp thuận về nguyên tắc Timor Leste là 
thành viên thứ 11 của ASEAN. Trao quy 
chế quan sát viên cho Timor Leste và cho 
phép nước này tham gia tất cả các hội nghị 
của ASEAN, bao gồm phiên toàn thể của 
các hội nghị cấp cao. Chính thức hóa một 
Lộ trình dựa trên tiêu chí khách quan để 
Timor Leste trở thành thành viên đầy đủ 
trên cơ sở các mốc quan trọng được xác 
định trong báo cáo của các đoàn khảo sát 
thực tế do ba trụ cột Cộng đồng ASEAN 
tiến hành; theo đó, giao Hội đồng Điều 
phối ASEAN (ACC) xây dựng Lộ trình 
này và báo cáo Hội nghị Cấp cao ASEAN 
lần thứ 42 thông qua. Tất cả các quốc gia 
thành viên ASEAN và các đối tác sẽ hỗ 
trợ Timor Leste tối đa để đạt được các 
mốc quan trọng trên thông qua hỗ trợ 
nâng cao năng lực cũng như sự ủng hộ 
cần thiết và phù hợp nhằm đáp ứng tư 
cách thành viên đầy đủ của nước này. 

(Theo Vietnam+)

ASEAN kết nạp Timor-Leste làm thành viên thứ 11. 
Ảnh: AFP/TTXVN

 Ngày 9.11, Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO) đã kêu gọi tài trợ lượng lớn thực 
phẩm và thuốc men cho hàng triệu người 
ở khu vực xung đột Tigray của Ethiopia 
đang đối mặt với nạn đói và bệnh tật.
 Trung Quốc ngày 11.11 ra thông 

báo về việc nới lỏng một số biện pháp 
phòng, chống Covid-19, trong đó có việc 
hủy bỏ cơ chế ngắt mạch đối với các 
chuyến bay từ nước ngoài đến Trung Quốc 
và rút ngắn thời gian cách ly tập trung đối 
với người nhập cảnh.
 Cơ quan Phòng thủ tên lửa Israel 

ngày 10.11 cho biết đang phối hợp với Cơ 
quan Phòng thủ tên lửa Mỹ nhằm đối phó 
với nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa siêu 
thanh trong tương lai.
 Mỹ dự kiến mua khoảng 100 nghìn 

đạn pháo từ các nhà sản xuất Hàn Quốc 
để cung cấp cho Ukraine, một quan chức 
Mỹ cho biết.
 Nhật báo lớn nhất Haiti Le 

Nouvelliste ngày 10.11 đưa tin, khoảng 
15 người dân nước này đã bị một băng 
nhóm vũ trang do tên trùm Jean-Denis 
cầm đầu hành quyết tại khu vực Artibonite, 
phía Tây Bắc thủ đô Port-au-Prince.
 Một sĩ quan cảnh sát thuộc đồn cảnh 

sát Yongsan (Hàn Quốc) đã được phát hiện tử 
vong ngày 11.11 khi đang bị điều tra về trách 
nhiệm liên quan đến thảm kịch giẫm đạp 
tại Itaewon ngày 29.10 khiến hơn 150 người 
thiệt mạng.                    (Theo VOV.VN, TTXVN)

Phát biểu với CNN ngày 10.11, Tổng 
thống Zelensky nói rằng, ông không từ 
bỏ kế hoạch đàm phán với Nga. Trong 
khi Moskva khẳng định luôn để ngỏ 
cánh cửa tiến hành các cuộc đàm phán 
thì lập trường của ông Zelensky về vấn 
đề này đã thay đổi nhiều lần kể từ khi 
xung đột nổ ra.

“Tôi không đóng cửa với các cuộc 
đàm phán. Tôi đã nói rằng chúng tôi sẵn 

sàng đối thoại với Nga, nhưng là một 
nước Nga khác. Một nước Nga thực sự 
sẵn sàng cho hòa bình”. “Họ cần trả lại 
mọi thứ”, ông Zelensky nêu rõ, ám chỉ 
yêu cầu của ông cho rằng Nga phải từ bỏ 
bán đảo Crimea và 4 khu vực Donetsk, 
Lugansk, Kherson, Zaporizhia đã sáp 
nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu ý dân 
vào tháng 9 vừa qua.

(Theo VOV.VN)

Ủy ban y tế Bắc Kinh ra thông cáo 
cho biết, ngày 10.11, thủ đô của Trung 
Quốc ghi nhận có 114 ca Covid-19 mới.

Trong số đó, có 4 ca lây nhiễm ở 
Bắc Kinh được ghi nhận bên ngoài hệ 
thống cách ly do chính phủ điều hành, 
làm dấy lên lo ngại rằng vi rút gây dịch 
Covid-19 vẫn tiếp tục lưu hành trong 
cộng đồng. 

Cùng ngày, trên khắp Trung Quốc 

Trung Quốc có hơn 10.000 ca Covid-19 một ngày
ghi nhận 10.243 ca mắc Covid-19 mới, 
cao nhất kể từ ngày 28.4.

Trong cuộc họp của Ban Thường vụ 
Bộ Chính trị mới do Chủ tịch Tập Cận 
Bình chủ trì, các thành viên kêu gọi các 
biện pháp “quyết đoán hơn” để kiểm 
soát vi rút, khôi phục cuộc sống và sản 
xuất bình thường càng sớm càng tốt, 
theo Tân Hoa xã.

(Theo LĐO)
Một khu dân cư bị phong tỏa ở Bắc Kinh, Trung 
Quốc ngày 10.11.                                  Ảnh chụp màn hình

Tổng thống Ukraine ra điều kiện đàm phán với Nga

“Hiện có 54 quốc gia nằm trong danh 
sách các nước có khả năng vỡ nợ. Nếu 
có thêm cú sốc như lãi suất tăng khiến 
khoản vay nợ tăng cũng như giá năng 
lượng, thực phẩm tăng, một số nền kinh 
tế không thể tránh khỏi trường hợp 
mất khả năng thanh toán”, Giám đốc 
Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) 
Achim Steiner cho biết hôm 10.11. Trong 
số này có những nước như Nam Sudan, 
Afghanistan, Burundi, Cộng hòa Trung 
Phi và Dominica.

Ông Steiner cảnh báo lạm phát, 

khủng hoảng năng lượng và lãi suất 
tăng đang tạo ra những yếu tố khiến 
ngày càng nhiều quốc gia có nguy cơ vỡ 
nợ, với những tác động ảnh hưởng tiêu 
cực tới người dân.

Theo ông Steiner, nếu không có các 
biện pháp hỗ trợ các nước nghèo trả nợ, 
những quốc gia này sẽ không thể đối 
phó với khủng hoảng khí hậu. Ông nhận 
định khủng hoảng khí hậu đang làm vấn 
đề thêm phức tạp khi các nước phải chịu 
những tác động ngày càng tăng từ thời 
tiết khắc nghiệt.          (Theo VnExpress.net)

LHQ cảnh báo 54 nước nguy cơ vỡ nợ

Trẻ em tại một trại tị nạn ở Wau, Nam Sudan. 
Ảnh: AFP/TTXVN

Binh sĩ Ukraine tuần tra ở ngôi làng gần ranh giới 
tỉnh Kherson ngày 7.10.                                      Ảnh: AFP


